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01. ideia

1.1 Empreendedor: perfis empreendedores
Sim, o Mark Zuckerberg tornou-se milionário e muitos acreditam
que não foi muito difícil consegui-lo. Será que você consegue
fazer o mesmo? Se tiver as competências, o perfil, e as oportunidades, porque não?
É, de certa forma, curioso como todos dizemos com facilidade que não sabemos dançar, que nunca seremos o próximo
Bono Vox ou que não temos qualquer aptidão para o desporto,
mas que, simultaneamente, a grande maioria de nós questiona
“porque não?” quando confrontado com a possibilidade de um
dia criar o seu próprio negócio. Olhe para os dados e veja que o
número de empresas falhadas está longe de ser nulo. De acordo
com a Pordata, em 2015 a taxa de mortalidade das empresas era
de 15.1%. Quando terminar a leitura deste manual, muitas mais
serão aquelas que terão falhado.
Mas se pensa que o papel deste manual é desencorajá-lo de ser
empreendedor, desengane-se. Pretendemos “apenas” que o faça
de forma consciente e o mais informada possível. Quer dar este
passo? Então, vamos lá!
O empreendedor é apenas aquele que cria negócios?
Empreender é uma atitude, é uma postura e um posicionamento
na vida. Deste modo, ao longo do presente manual, iremos ao
encontro da definição proposta pelo grande economista Joseph
A. Schumpeter que associou o empreendedorismo ao desenvolvimento económico e, por isso, vamos focar o empreendedorismo enquanto motivação para a criação de negócio.
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Perfis Empreendedores
A definição de “empreendedor” não reúne consenso, contudo,
existem várias características comuns à maioria dos empreendedores bem-sucedidos. São elas:

Iniciativa

Auto-motivação, entusiasmo e persistência

Busca constante de oportunidades de negócio.
O empreendedor está sempre atento ao que
acontece no mercado e é um genuíno curioso
com uma sede incrível de resolver problemas.

As dificuldades vão surgir, contudo, o empreendedor mantém a motivação e o foco e
continua a lutar pelo seu objetivo.

Autoconfiança
O empreendedor sabe que quando acredita e
busca uma constante melhoria, pode alcançar
as metas definidas. É uma força vital que impulsiona qualquer empreendedor para o sucesso.
Decisão e responsabilidade
O empreendedor não espera que os outros decidam por ele, toma decisões e aceita as responsabilidades que estas acarretam.

Controlo
O empreendedor aposta em si mesmo e acredita na sua capacidade de contornar as forças
externas sobre as quais não tem controlo.
Aceitação do risco
Arriscar faz parte do ato de empreender. Contudo, há que ter presente que o empreendedor deve correr riscos calculados com base em
muita e boa informação e estudo.

Avalie se tem perfil empreendedor:
‣ Que características possui?
‣ Que atributos precisa de trabalhar?

Empreender4: empreender em quatro etapas
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1.2 Formulação da ideia
Para ser um empreendedor não basta ter essa vontade.
1.2.1 Dicas para geração de ideias
Quer criar o seu próprio negócio mas não tem uma ideia? Comecemos por aí.
Lembre-se que por trás de uma grande ideia, está a história de
alguém. Qual é a sua?
Responder a estas questões não é tão fácil como poderá parecer, contudo, existem algumas fontes de ideias nas quais se pode
basear:
Não receie ser totalmente disruptivo e inovador pois “a melhor
forma de prever o futuro é criando-o” (Peter Drucker) e encare o
mundo como uma fonte constante de ideias.
Evite pensar que:
“Tudo o que podia ser inventado, já foi inventado.”
Charles Duell, Comissário do escritório de patentes dos EUA, 1899

“A TV nunca será concorrente do rádio porque as pessoas precisam de se sentar e fixas os olhos e a família americana não tem
tempo para isso.”
NY Times, 1939

1.2.2 Lean Startup vs Design Thinking

‣‣ Através de uma necessidade sua
‣‣ Através de uma necessidade dos outros
‣‣ Perguntando o que desperta paixão em si
‣‣ Recordando hobbies
‣‣ Aproveitando o que sabe
fazer bem
‣‣ Estando atento a
mudanças de padrão do
consumidor/hábitos de
consumo
‣‣ Observando a consistência
‣‣ Combinando o que já é
feito
‣‣ Eliminando o impossível
‣‣ Fazendo brainstorming

Lean Startup
Este texto é baseado num livro com autoria de Eric Ries, que
é um bestseller do empreendedorismo e aborda a metodologia
Lean Startup. O autor defende que o sucesso de uma startup
pode acontecer com base na engenharia, seguindo o processo
certo, o que significa que pode ser aprendido. Aqui serão deixadas algumas linhas que caracterizam esta metodologia e que
deverão nortear a sua ação.
Na base desta metodologia está a produção Lean – um processo que teve origem no sistema de produção desenvolvido pela
Toyota entre 1948 e 1975, que aumenta a produtividade e a eficiência, evitando o desperdício, como o tempo de espera, o stock
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desnecessário, os problemas de transporte, etc. – e que foi aplicado ao processo de inovação. A atividade fundamental da sua
startup deverá ser a transformação de ideias em produtos e/ou
Eric Ries é um dos grandes defensores do MVP (minimum viable product/produto minimamente viável): em detrimento de passar anos a aperfeiçoar a sua tecnologia, o seu
produto ou o seu serviço, deve avançar com o minimamente viável que é alterado constantemente.
serviços, a medição de como os clientes respondem e o teste a
novas hipóteses mantendo, sempre que possível, a base de forma a não perder a posição já conquistada. Deve, portanto, haver um reaproveitamento dos ativos já conquistados em favor de
uma nova estratégia e a aprendizagem deve ser encarada como
uma unidade essencial do progresso das startups.

Construa equipas multifuncionais ao invés de apostar em departamentos estanques e
faça com que todos tenham presente o ciclo de reação “Construir – Medir – Aprender”,
circuito este que está no centro da metodologia Lean Startup.

IDEIAS

APRENDER

CONSTRUIR

INFORMAÇÃO

PRODUTO

MEDIR

Fonte: Ries, (2011)
Empreender4: empreender em quatro etapas
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Se toda a equipa perceber o processo de construção de um produto, a sua colocação no mercado, a medição das reações dos
consumidores, a aprendizagem associada a esse feedback e o
uso dessa aprendizagem para construir algo melhor, tudo será
mais fácil. O objetivo não será então construir cegamente, mas
sim testar as suas ideias.
Design thinking
E se houvesse uma fórmula para criar produtos, experiências ou
serviços inovadores? E se essa fosse uma inovação disruptiva e
não apenas melhorias incrementais?
Design Thinking é um método que começou a ser ensinado no
Institute of Design em Stanford e que envolve uma colaboração
massiva.
Parece não existir unanimidade relativamente ao número de
fases que o processo envolve, mas sugerimos as seguintes três
fases principais:
Imersão
Encontrar a origem do problema
Esta é uma fase de aproximação ao problema na qual é estudado
o ponto de vista da empresa e do cliente. Aqui é dedicado muito
tempo a entrevistas e ao levantamento de necessidades e oportunidades.
Ideação
Tempestade de ideias
Nesta fase, começam a ser propostas soluções para os problemas - recorrendo a práticas de estímulo à criatividade - e as
ideias são apresentadas sem nenhum julgamento.
Prototipagem/prova de conceito
É hora de construir os modelos que simulam a aparência e a
funcionalidade do produto em desenvolvimento.
Um protótipo pode ser algo tão simples como:
A prova de conceito mostra se a ideia funciona, e de acordo com
o previsto.
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‣‣ Um pequeno guia para o
utilizador
‣‣ Uma simulação em papel
‣‣ Uma simulação no computador a partir de uma
ferramenta de prototipagem
‣‣ Uma versão inicial do
programa

01 Ideia

O objetivo final deste processo é criar um produto, um serviço ou
uma experiência que as pessoas desejem e que tenha potencial
para se tornar rentável. Além disso, o protótipo será importante
para efeitos de proteção de propriedade (assunto que será discutido mais à frente neste manual).
De referir, desde já, que ambos os métodos são extremamente
válidos e é difícil recomendar um em detrimento do outro. Vejamos de seguida alguns pontos comuns às duas abordagens.
Optamos então por lhe deixar algumas dicas independentemente
do método a seguir:
Trabalhe com ciclos curtos
Dê pequenos passos, experimente algo novo e invista
pouco.
Faça análises
No fim de cada ciclo, reveja o que correu bem, o que

correu mal, quais as principais
dificuldades e o que deve ser
melhorado.

de a fazer chegar até ele e na
disponibilidade financeira do
mesmo.

Coloque o cliente no centro
de todo o processo
Foque-se na proposta de
valor que tem para oferecer
ao cliente, na melhor forma

1.2.3 Ideias vs Oportunidades
Surgem diariamente empresas e empreendedores, contudo, também no
dia a dia os empreendedores são confrontados com dificuldades e são
obrigados a procurar novos caminhos. Mas será o empreendedorismo
assim tão complicado? Não bastará ter uma boa ideia? Um bom produto
ou negócio?
Se não consegue, ainda, responder a estas questões, veja:
Fig.1 Como teve início o conhecido jogo “Angry Birds”.
Fonte: blog.adioma.com
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Relembre que: aliada a uma grande ideia está sempre a história
de alguém, alguém que tinha um problema para o qual não encontrava solução no mercado, alguém que viu na dor dos outros uma oportunidade, alguém que transformou um hobbie num
negócio... Mas a ideia é apenas o ponto de partida e não é sinónimo de se ter um negócio.
Ao longo dos tempos muitos foram os negócios que falharam
não porque não houvesse uma oportunidade de mercado, mas
sim porque não foi compreendido o verdadeiro motivo pelo qual
surgiu.
Segundo Henry Ford, a questão que está na base da nossa ideia não deverá ser “O que
posso vender ao meu cliente?” mas sim “De que necessita o meu cliente?”.
Comece por identificar qual o problema que está a tentar resolver e de que forma este já está a ser resolvido. Este processo
requer, entre outros, um levantamento de:

Soluções existentes

Possibilidades de melhoria

Estando definida a área de negócio a pesquisa
deverá incidir sobre a concorrência existente
e o que ela oferece.

A melhor forma de as identificar é através
dos clientes, das suas queixas e daquilo que
eles gostariam de ver ser oferecido de forma
diferente.

Principais players
Clientes, fornecedores, distribuidores, concorrentes.

Evite pensar de antemão que a solução é universal e que se aplica a todos os segmentos de mercado, soluciona vários problemas e que pode
ser distribuída por todos os meios e canais.
Ao longo do processo de desenvolvimento de uma ideia de negócio, serão várias as questões levantadas e os ajustes necessários.
Em geral poucos serão os arquitetos que avançam com o seu primeiro
esquisso sem lhe ir introduzindo melhorias ao longo do seu processo
criativo. Do mesmo modo, não tenha receio de refazer por completo a
sua ideia inicial, de a revisitar e de lhe introduzir os sucessivos ajustes.
Tenha em mente que a sua ideia inicial é apenas um rascunho que de-
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verá ser melhorado e testado dando, muitas vezes, origem a um
novo projeto completamente diferente.
Tal como nos diz Kawasaki (2011), “a inovação é uma prática,
um conjunto de hábitos, e envolve muitos erros e disposição para
aprender com eles”. Seja capaz de relativizar o valor das suas
ideias e de abrir mão daquelas que o apaixonam mas pelas quais
o mercado lhe mostra não estar interessado tendo em conta que
“na realidade, fazer um produto delirantemente bom tem muito
a ver com o processo de o fazer, de como aprendemos coisas
novas e adotamos novas ideias e descartamos ideias antigas” tal
como foi dito por Steve Jobs. Destruída uma ideia é hora de estar
atento a tendências e padrões de consumo, é hora de observar
as consistências de mercado. Pense no seu know-how e de que
forma este pode ser transferido para novos produtos ou serviços.
Ainda que a sua primeira ideia seja aceite pelo mercado, tenha
presente que a ligação entre ideia e oportunidade deve ser contínua e deve haver uma aprendizagem e adaptação constante face
à volatilidade dos mercados e à mudança das preferências do
consumidor. Nesta fase, ouça os potenciais clientes e faça os reajustes necessários. “Nós tendemos a pensar demais, complicar
demais e adicionar custos pois os nossos cérebros estão formatados para acumular e colecionar” (Kawasaki, 2011). Contudo,
neste processo de ajustamento tenha em consideração apenas as
melhorias que vão ao encontro daquilo que o seu cliente deseja
e não complique.
Em suma:
Para saber se a ideia vai ao encontro de uma oportunidade de mercado, estude, partilhe-a com os potenciais clientes, execute e reajuste. Acompanhe o mundo em constante
mudança.
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1.2.4 Persona e customer centricity
Como já saberá, para perceber se a sua ideia corresponde a uma
oportunidade de mercado deve partilhá-la com os potenciais clientes. Mas quem são eles?
Segue-se então o trabalho de definição da persona. A palavra
causa-lhe estranheza? Avatar, target, público-alvo soam a algo
mais familiar? Na verdade, todos estes termos se podem aplicar
ao mesmo. Vamos então clarificar.
A persona não é mais do que uma personagem que resume as
características do consumidor ideal do seu produto ou serviço.
Contudo, não podemos confundir persona com público-alvo pois
este último é algo bem mais abrangente.
Seguem-se dois exemplos de definição de público-alvo e de persona, respetivamente:
- Mulheres entre os 35 e os 50 anos, que moram no Porto.
- Mulheres, entre os 35 e 50 anos, que moram no Porto, com filhos adolescentes, adeptas de novas tecnologias. Fazem questão
de estar presentes nas atividades dos filhos.
Percebeu a ideia? Vamos então refletir sobre de que forma devemos definir a persona.
A definição da persona assente nestes pontos é de máxima importância pois irá ajudá-lo a compreender melhor os traços do
seu perfil e do que ela precisa sendo certo que só assim conseguirá ajustar o seu produto ou serviço e a forma como o faz
chegar ao cliente.

A persona não é mais do que uma personagem que resume as características
do consumidor ideal.
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como
definir
uma persona

1. Pesquise
Não há espaço para especulação
na definição da persona. Defina-a da forma mais aproximada
possível à realidade e, para tal,
pesquise – em fóruns de discussão, por observação, em sites
da concorrência, etc – quanto
ao segmento que quer alcançar.
Identificou claramente a quem
quer chegar? E a quem não quer
chegar? Se não o fez corre o risco
de ser induzido em erro e perder
tempo a tentar chegar a quem
não interessa para o seu negócio.
Tentar vender ao cliente errado é
um péssimo negócio.

2. Foque
Estabeleça um máximo de quatro
personas e trabalhe sobre elas.

3. Atribua dados básicos
A idade, a profissão, o género e o
estado civil são os atributos base
que lhe permitem traçar ajudar a
aproximar o perfil dos seus potenciais clientes.

4. Distinga entre utilizador e
comprador
Tenha em mente que o utilizador
do seu produto ou serviço pode
não ser quem o irá comprar, ou
até quem o irá prescrever.
Por exemplo, se vende brinquedos sabe que a sua promoção
deverá prender a atenção dos
mais novos, contudo, estes não
têm poder de decisão sendo
meros influenciadores. Então, a
promoção deverá focar questões
como a segurança do brinquedo
ou a relação preço-qualidade para
atrair os reais compradores.

ta para divulgar a sua ideia de
negócio numa página paga de
uma revista associada ao tema
da fiscalidade e dos impostos.
Sendo o seu produto destinado a
jovens entre os 15 e os 18 anos
será rentável investir nesta opção
ou deve aplicar esse dinheiro em
campanhas nas redes sociais?
Será fácil decidir se tiver já
definido que o seu foco não são
pessoas interessadas na área da
fiscalidade. Aliás, são pessoas que
ainda estão a tentar avaliar qual
o curso superior em que devem
tentar ingressar.

7. Customer centricity
5. Quantifique
Avalie se este mercado-alvo
tem a dimensão necessária para
justificar o investimento que terá
de fazer. Caso não tenha essa
dimensão verifique se existe uma
tendência de crescimento.

Tenha um pensamento alinhado
com a customer centricity, estratégia que “fundamentalmente,
alinha os produtos e serviços da
empresa com os desejos dos consumidores mais valiosos.” (Fader,
2012).

6. Identifique canais de comunicação
A sua persona é alguém que gosta
de ler jornais? Se sim, quais?
Sabe então em que jornal ou meio
deverá divulgar o seu produto ou
serviço? Divulgar o seu produto
através das redes sociais quando
o seu foco são pessoas séniores
para as quais a internet é uma
incógnita será a melhor opção?
Imagine que recebeu uma propos-
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1.3. validação da ideia

1.3.1 O medo da partilha
E agora, guarda a ideia a sete chaves ou apresenta-a e partilha-a
com outras pessoas? Mas e se a roubam? Este pensamento é
totalmente nocivo para a sua ideia!
Na verdade, muitos empreendedores de primeira viagem acham
que construir um negócio de sucesso se resume a ter uma ideia
revolucionária, mas comecemos por admitir que num mundo
com mais de 7 biliões de pessoas é altamente improvável que
você seja a única pessoa com essa ideia em mente. Então, o que
fará com que você a implemente com sucesso antes dos outros?
Vamos por partes.
O mais importante nesta fase é partilhar a sua ideia com várias pessoas, especialmente se estas forem potenciais clientes ou
parceiros. Porquê? Porque as respostas estão no mercado! Ao
partilhar a sua ideia está a validar se o problema e a oportunidade existem, está a aprofundar o seu conhecimento na área
onde quer atuar, está a perceber qual o grau de escalabilidade e
o potencial de lucratividade que lhe pode estar associado. Sem
estes fatores a ideia é apenas uma hipótese, nada mais. Se ainda
não está convencido, aqui ficam algumas das vantagens que pode
tirar desta partilha:
‣ Feedback
Fique atento à reação das pessoas com quem partilha a ideia.
Se conversou com 30 pessoas e todas ficaram indiferentes à sua
ideia, poderá não existir uma oportunidade de mercado real.
Essas pessoas perceberam o seu objetivo? Se nenhuma delas o
entendeu refine a apresentação, conte uma história da qual o
ouvinte faça parte, faça-o sentir a dor que quer colmatar e identificar-se com a necessidade.

“O mais importante nesta fase é partilhar a sua ideia com várias pessoas
(…).”
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Este feedback não é uma avaliação 100% segura do potencial da
ideia, mas é um primeiro grande passo. Contudo, seja também
sensível ao facto de muitas vezes o mercado não parecer recetivo a determinado produto por este ser lançado antes do tempo.
Ninguém lhe disse que esta avaliação seria fácil!
‣ Teste
Nesta partilha você e a sua ideia serão constantemente testados.
- “Como vais implementar essa ideia? E se eu não estiver muito à
vontade com compras online? E se eu não tiver como me deslocar até à tua loja? E se eu não souber como usar esse produto?”
- “Não tinha pensado nisso.”
Nesta fase seja recetivo e humilde para aceitar as sugestões que
lhe são dadas e perceba que a rejeição e a negatividade fazem
parte da natureza humana pois, em geral, todos nos protegemos
da mudança.
‣ Apoio
Ao multiplicar o número de pessoas que sabem da sua intenção
multiplica também o apoio potencial a receber. Alguém conhece
alguém que lhe poderá esclarecer dúvidas sobre o processo de
produção, alguém tem em casa desperdícios de material que pode
usar no seu protótipo, alguém que está disposto a ser a sua cobaia
e testar as primeiras versões da sua solução, alguém que pode ter
competências que colmatam as suas lacunas e juntar-se a si.
Aqui não poderemos obviamente esquecer os benefícios de
partilhar a sua ideia com as várias entidades de apoio ao empreendedorismo. Assim, terá acesso a uma carteira de profissionais, como mentores ou tutores, com competências no apoio
à transformação de ideias em negócios bem como a uma rede de
contactos privilegiada.
Agora que está mais preparado é hora da execução. É aqui que
grande parte das pessoas falha ou até desiste sem tentar, não

Empreender4: empreender em quatro etapas
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fosse esta uma etapa tão exigente. Porém, não podemos esquecer que uma ideia não vale muito - é apenas o ponto de partida-,
o que vale é a capacidade de execução e nem todos temos a
mesma força de vontade, os mesmos conhecimentos, os mesmos contactos ou o mesmo acesso aos recursos. Será que nascemos com estes fatores a nosso favor ou temos de trabalhar
arduamente? Procure sempre trabalhar os fatores que consegue
controlar. E se alguém pode roubar a sua ideia, ninguém poderá
roubar a sua capacidade de execução.
Deixe o medo de lado, compartilhe as suas ideias e fique surpreendido com os resultados. Afinal de contas tem apenas duas
hipóteses: Não partilhar a ideia e permanecer apenas com isso,
uma ideia, ou partilhá-la avançar para o mercado com algo mais
adaptado que, após constantes ajustes, se irá aproximando do
ideal.
1.3.2 A complexidade dos negócios: desafios para as empresas
(born global)
A globalização aumentou a pressão competitiva à escala global
de tal forma que a generalidade das empresas tiveram de alinhar
as suas estratégias e pensarem também soluções, produtos e
serviços à escala global.
Tradicionalmente, as empresas seguiam três etapas bem definidas no seu caminho para a internacionalização. Começava com a
prospeção de mercado e, posteriormente, passava para a exportação. Lentamente, a empresa ia-se instalando no estrangeiro,
com a compra de espaços, a contratação de representantes e a
montagem de centros de distribuição. Finalmente, partia para a
internacionalização.
Contudo, desde o final dos anos 90 e fruto de um cenário extremamente competitivo e de mudanças que afetaram o ambiente negocial, este modelo foi sendo ultrapassado pelas born
global que, por definição, são empresas com vocação inata para
fazer negócios internacionais desde a sua fundação.
As born global respeitam os seguintes fatores-chave para o
sucesso:

‣ Elevada atividade em mercados internacionais desde
a sua fundação;
‣ Gestores com visão e orientação global;
‣ Ênfase em estratégias de
diferenciação;
‣ Ênfase em produtos únicos
e de qualidade superior;
‣ Formalização de alianças
estratégicas.
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Existem outros desafios para as empresas, nomeadamente:
‣ Falta de capacitação
Muitos empreendedores decidem abrir um negócio próprio apenas com a experiência de vida e de empresas onde trabalharam
e contam apenas com o conhecimento em técnicas de vendas.
Ainda que seja possível contratar elementos com as competências complementares, o empreendedor deve ter conhecimentos
em várias áreas: comunicação, gestão financeira, gestão comercial, gestão de stock e logística — no mínimo.
‣ Conquista de clientes
Como conseguir vender e conquistar clientes? Isto é conseguido
com uma boa proposta de valor e canais de comunicação bem
definidos.
‣ Elevada concorrência
A concorrência existe sempre, nem que seja uma concorrência
indireta. Para quem inicia o seu negócio, é exigente concorrer
com negócios já consolidados, presentes no mercado há mais
tempo e com marca reconhecida.
‣ Mundo em constante mudança
‣ Aumento da exigência dos consumidores e a sua baixa fidelização
‣ Obtenção de financiamento.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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1.3.3 O mercado
O mercado é o local onde os agentes económicos fazem a troca
de bens por uma unidade monetária ou por outros bens. Simples, certo? Mais complexa, porém, se torna a compreensão de
segmentação de mercado.
Para quem está a vender?
Parece uma questão de resposta fácil, contudo e para muitas startups, uma segmentação
de mercado mal definida é a raiz de muitos problemas (marketing mal direcionado, baixas vendas e desperdício de capital).
É importante direcionar esforços para a audiência com maior
probabilidade de compra.
Estudo de mercado
Nenhuma ideia pode ser transformada num (bom) negócio sem
que seja feito um estudo de mercado. Antes da sua implementação não se esqueça da pesquisa de informação de carácter público podendo usar como principais fontes Associações Empresariais, o Instituto Nacional de Estatística, estudos de mercado já
realizados, etc. Feito isto:
‣ Determine o segmento e a sua dimensão e selecione a amostra
Para fazer uma pesquisa sobre o segmento precisa de definir quais
os parâmetros demográficos, geográficos e estimar o número de
pessoas que cumprem os critérios definidos. Posto isto, defina
a dimensão da amostra tendo em atenção que quanto maior a
dimensão absoluta maior a exatidão dos resultados. Contudo,
a partir de determinada dimensão, as vantagens associadas ao
aumento da amostra são diminutas podendo não justificar o incremento dos custos associados.
‣ Escolha a metodologia de pesquisa/Investigue quando e como
pode contactar o público-alvo
Os resultados da sua investigação podem variar de acordo com
a hora do dia ou a época do ano e pode usar diferentes métodos
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(entrevista ou inquérito por telefone, via email, cara a cara, etc.).
Se o seu público-alvo é uma população mais idosa tenha em conta que é mais difícil conseguir respostas via email e a melhor alternativa poderá ser a entrevista presencial. Poderá ser também
importante entrevistar o cliente e o real utilizador. De notar que
os questionários são mais eficientes para perguntas que exigem
respostas específicas já a entrevista dá liberdade para respostas
mais abertas e para que, mediante as mesmas, o entrevistador
possa adaptar as questões seguintes e aprofundar tópicos que
surjam no momento. Pode também ser recomendada a aplicação de métodos de experimentação que se resumem a testes
de mercado com vista à previsão de reações dos consumidores.
Nesse âmbito, são implementadas ações a uma escala reduzida
e medem-se os efeitos que podem incidir numa variável como o
preço, o produto ou o canal de venda, ou podem dizer respeito a
toda a estratégia de marketing da empresa.
‣ Conheça e quantifique o mercado potencial
Os potenciais clientes são identificados de acordo com a solução
que está a oferecer. Serão clientes que podem pagar um produto premium? Possuem atividade profissional e família? As redes
sociais seriam um bom canal de divulgação junto dos mesmos?
‣ Conheça a concorrência
Tendo identificado uma necessidade de mercado, deverá também
apontar que empresas estão já a satisfazê-la. Feito isso, pense na
diferenciação que quer implementar: porque motivo os clientes
devem comprar o produto/serviço à sua empresa e não a outra?
‣ Analise a informação disponível
Isto inclui dados fornecidos por consultoras, por associações
empresariais, ou outros, em relação ao seu mercado potencial.
‣ Questione os potenciais clientes
Elabore um questionário simples, com questões claras e concisas. Tenha sempre presente o grau de esforço que o inquérito
exige por parte do entrevistado e pondere a sua extensão. Uma
vez conseguidas as respostas, é importante fazer um follow-up e
agradecer aos inquiridos. Como forma de agradecimento poderá
até oferecer descontos no seu serviço/produto.

Empreender4: empreender em quatro etapas

21

‣ Implemente o estudo no terreno
Caso opte por questionários ou entrevistas presenciais pode
recorrer a profissionais para esse efeito. Aconselha-se que o
número de questionários/entrevistas realizados exceda em 10%
o número necessário para compensar questionários/entrevistas
mal implementados. Nos inquéritos por questionários que não
sejam implementados presencialmente é de máxima importância
elaborar uma boa introdução explicando o objetivo do estudo.
Comece por questões demográficas e ordene as questões de forma crescente no que ao grau de dificuldade diz respeito. Evite
expressões que possam induzir o inquirido a dar determinada
resposta.
‣ Analise os resultados
Seja consciente na análise dos resultados. Ouça a razão e não o
coração. Tenha muito cuidado com as interpretações estatísticas. Seja aberto a novas opiniões, pondere todas as respostas
dadas e a sua influência sobre a forma como tinha definido a
sua estratégia, o seu produto, a sua forma de comunicação, etc.
Adapte-se!
Uma outra opção será subcontratar a elaboração de um estudo
de mercado. Também aqui o seu papel é de máxima importância
começando desde logo pela qualidade do briefing feito e terminando na análise críticas dos resultados e recomendações que
lhe são fornecidas pela empresa.
Ligação útil: Faça o seu próprio estudo de mercado setorial, através da seleção de um CAE
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1.3.4 Inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços
Inovar é implementar novas ideias que geram valor.

invenção

inovação

Criar algo novo
(produto/serviço)

Colocar o produto/serviço
num novo contexto para
criar valor

Inovar ou não inovar?
Essa não é a questão porque,
hoje em dia, todos apreciamos
o valor da inovação.

Seis Lições sobre inovação
Crescer, sobreviver a uma rotura, destacar-se da concorrência,
aproveitar oportunidades. Diariamente os empresários enfrentam desafios que, muitas vezes, só podem ser respondidos por
via da inovação. Mas como é que uma empresa se torna mais
inovadora?
A inovação pode ser conseguida através de novos produtos, novos ramos de negócio, da criação de nova empresa ou da fusão
com uma empresa já existente.

Empreender4: empreender em quatro etapas

23

1. O papel do líder
A inovação começa no topo. Acredite na mudança constante,
questione, crie e adapta-se. As empresas tendem a reforçar os
êxitos do passado pois investiram tanto neles que lhes é muito difícil reconhecer novos mercados emergentes. Contudo, a
procura de novas oportunidades, a apresentação de novas ideias,
a observação das tendências, o aproveitamento de conhecimentos, devem ser prioridades para o líder. Deve também ser o líder
o primeiro a valorizar o fracasso e a mostrar à sua equipa que a
inovação é sempre possível mas nunca é fácil, que não devem ter
medo de falhar e que nem todas as sugestões dadas têm de ser
viáveis e bem-sucedidas.
O líder deve saber ouvir, recompensar e estar ciente de que a
inovação depende da confiança. Os seus colaboradores só partilharão novas ideias se sentirem que o ambiente é seguro e
propício a essa frescura de pensamento.
2. Defenda que a criatividade é tão importante como a literacia
E devemos tratá-la ao mesmo nível.
3. Acredite na inovação acelerada pelas massas
O consumidor não tem sempre razão, mas deve ser ouvido. A internet trouxe consigo consumidores cada vez mais informados e
opinativos que exigem ciclos de aperfeiçoamento constantes. As
empresas devem adaptar-se a este mundo emergente de criatividade colaborativa, não devem temer esta mudança de perfil. Por
outro lado, devem convidar as massas a criticar os seus produtos
e o seu modelo de negócio, devem expor-se e mostrar que estão
abertos à mudança.
4. Tenha em conta o contexto
O que funciona na Google pode não funcionar na sua empresa. Implemente inovações que façam sentido, aumente a qualidade, corrija o que está errado ou evite que algo bom termine, mas faça-o
sempre tendo em conta a dimensão da sua empresa, o seu público-alvo, o produto ou serviço que o mercado lhe mostra querer.
5. Comunique e colabore
Se novas ideias se estão a formar, precisam de ser comunicadas

24

01 Ideia

para ganharem forma. Não espere que a sua ideia chegue a um
nível de maturação ideal antes de ser partilhada – com colaboradores, profissionais, universidades, centros de investigação – pois
esse nível dificilmente será alcançado se não houver partilha, se
não houver crítica e sugestões de melhoria. As reuniões entre líderes e colaboradores devem reservar uns minutos para partilha
de ideias ou de algo que viram a concorrência fazer seguindo-se
um momento de brainstorming. Nem sempre chegarão a alguma
conclusão mas a semente fica plantada e algum dia germinará.
Nestas reuniões não deve ser esquecida a recomendação feita no
primeiro ponto: recompense e nunca desvalorize as sugestões
dadas.
Colabore. A inovação é um desporto de equipa, surge de grupos e já Newton dizia que é enganadora a noção romântica de
génio solitário que com um momento ‘eureka’ muda o mundo.
Nós somos uma espécie social e motivamo-nos uns aos outros.
Recrute evangelistas que defendam a inovação que quer implementar com tanta paixão como você mesmo, colaboradores que
acreditem verdadeiramente nela.
6. Encare a inovação como um investimento e não como um custo
Não espere um efeito imediato em todas as suas inovações. Saiba
que os benefícios podem tardar em chegar e que este é um investimento a longo prazo.
Há até inovações, por exemplo ao nível da relação humana, que
não se medem tão diretamente nos lucros, mas que ainda assim
não devem ser menosprezadas.
Quer crescer? Inove!

próximos passos

1º Observar as tendências
2º Mudar mentalidades
3º Saber “contornar” as regras

5º Obter inspiração/fazer benchmarking
6º Valorizar o fracasso

4º Acreditar na mudança constante

Empreender4: empreender em quatro etapas
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1.3.5 Espaços de cowork, incubadoras e aceleradoras, o que é
melhor para a sua startup?
Infelizmente, muitas startups não escolhem corretamente o espaço onde vão dar os primeiros passos. Porquê? Principalmente
porque escolheram o sítio pelas razões erradas.
Se optarem por iniciar atividade em espaços de cowork, incubadoras ou aceleradoras, os
empreendedores podem beneficiar do facto de terem acesso a um espaço de trabalho, a
uma comunidade de startups, a financiamento, a formação, a mentores e até a clientes.
Diferenças chave entre espaços de cowork, incubadoras e aceleradoras
O conceito de ‘escritório’ já não é o que era e longe vão os tempos
em que o termo remetia para uma pequena sala fechada ou para
os famosos cubículos associados àquelas empresas que surgem
no nosso imaginário como sendo de grande dimensão, com telefones a tocar constantemente e com trabalhadores numa grande
azafama apenas interrompidos pelo vizinho que, sem retirar os
pés de cima da secretária, vê o arremesso de bolas de papel até
ao cubículo contíguo como parte da ordem de trabalhos. Posteriormente, o trabalho a partir de casa foi ganhando terreno e passou a ser apontado por muitos como o ideal. Seria? Na verdade,
a probabilidade de termos alguém a atirar papel na nossa direção
seria menor mas é grande a soma de possíveis distrações.
O espaço de cowork é um espaço que o empreendedor arrenda
e no qual pode encontrar negócios em diferentes fases e acesso
mais barato a um ambiente empresarial. Por norma, o empreendedor pode usufruir de espaço de trabalho, espaços de reunião
e salas de formação.
Por outro lado, a incubadora - que requer que tenha criado um
negócio ou esteja a pensar criar - dá acesso a espaços de trabalho assim como ajuda com outros serviços, entre os quais o apoio
à criação da empresa e acesso a uma boa rede de contactos (potenciais clientes, investidores e mentores). Em troca deste apoio,
as empresas incubadas poderão pagar uma taxa mensal ou ceder
uma parte do capital da empresa.
O período de tempo em que poderá estar numa incubadora não
é muito longo e está em conformidade com o seu objetivo: ajudar
a criar e lançar negócios.
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Em www.novorumoanorte.pt, poderá aceder à listagem de incubadoras da Rede Nacional de Incubadoras que estão localizadas
no Norte de acordo com o IAPMEI. As incubadoras certificadas
pelo IAPMEI podem atribuir vales de incubação, um apoio até
5.000€ para startups com menos de um ano. Este incentivo será
explicado mais à frente.
Uma aceleradora tem semelhanças com uma incubadora no
sentido que também fornece espaços de trabalho, apoio na criação da empresa e no facto de ter uma boa rede de contactos.
Contudo, além disso, fornece vários níveis de financiamento semente - em troca do qual poderá ser solicitada uma percentagem
da empresa - e um programa de aceleração com uma duração
em torno dos três meses. Durante este programa de aceleração,
os empreendedores veem a sua proposta de valor e o modelo
de negócio reforçados, conectam-se com clientes, lançam o seu
produto/serviço, caso ainda não o tenham feito, e preparam o
seu pitch. O programa termina com um demo day onde as startups fazem uma breve apresentação potenciais investidores.
Mas como perceber qual das modalidades é a indicada para o
negócio?
Faça uma lista das suas necessidades e defina quais as prioritárias. Isto dependerá da fase em que se encontra a idea. Precisa
de encontrar uma equipa que o complemente? Precisa de desenvolver as suas competências? Quer fazer crescer o seu negócio?
Precisa de ajuda no marketing e nas vendas? Tem interesse em
aprender com a comunidade startup?

espaço de cowork

incubadora

aceleradora

É um espaço que o empreendedor arrenda e no qual pode encontrar negócios em diferentes fases e acesso mais
barato a um ambiente empresarial.

Requer que tenha criado um negócio
ou esteja a pensar criar. Dá acesso a
espaços de trabalho mas também outros serviços, como apoio à criação da
empresa e uma boa rede de contactos,
em troca de uma taxa mensal ou parte
do capital da empresa. O período de
tempo não é muito longo.

Semelhante a uma incubadora, também fornece espaços de trabalho,
apoio na criação da empresa e uma
boa rede de contactos. Além disso,
fornece vários níveis de financiamento
semente - em troca do qual poderá ser
solicitada uma percentagem da empresa - e um programa de aceleração com
uma duração de três meses.

Por norma, o empreendedor tem acesso a espaço de trabalho, espaços de
reunião e salas de formação.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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1.4. Defesa da ideia
1.4.1 A proteção da propriedade intelectual e industrial
Agora que tem uma boa ideia é importante que consiga minimizar a probabilidade de a mesma ser copiada por outros.
A Propriedade Intelectual abrange um conjunto de direitos intelectuais, sendo uma propriedade resultante das criações do intelecto, que se aplicam em particular ao design, às invenções e
aos sinais distintivos. Apesar de protegerem bens criados pelo intelecto, são também designados de Propriedade Industrial como
resultado da sua associação comum a bens produzidos nos setores industriais.
De seguida, falaremos das várias formas de proteção, mas comecemos agora por um simples exemplo que demonstra que
um único produto pode estar protegido por mais que um direito.
Vejamos o caso do chocolate Avianense. O nome Avianense é a
marca, a forma do chocolate pode estar protegida como design
registado, o design da embalagem pode estar protegido por design ou modelo ou direitos de autor e a forma de produção pode
estar protegida por uma patente.
Em termo genéricos, os direitos de propriedade intelectual podem ser:
‣ Patentes ou Modelos de Utilidade
As patentes deverão ser a forma mais antiga de proteção tendo
resultado da revolução industrial. Estas protegem soluções técnicas - não o produto, mas o processo produtivo para se chegar
a esse produto - e atribuem garantia jurídica de exclusividade ao
seu inventor.
Para que uma invenção seja suscetível de ser patenteada, deve
conter características mínimas de inovação, possibilidade de
aplicação num processo produtivo de larga escala e produção
inventiva.
Uma vez aceite, o prazo de vigência de uma patente é de 20
anos.
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Recomendamos:
• Verificação detalhada do estado da técnica;
• Manutenção da confidencialidade de todas as operações relacionadas com projetos
de IDI;
• Evitar divulgação pública da invenção antes da definição da estratégia de proteção;
• Depositar um primeiro pedido bem estruturado o mais rápido possível;
• Elaborar cuidadosamente acordos de licenciamento ou de transferência de patentes;
• Usar a sua patente como uma ferramenta do negócio.
‣ Marcas
A marca é a identidade através da qual os seus produtos/serviços
serão conhecidos. Considera-se qualquer sinal distintivo expresso em palavras, imagens, slogans, sons, etc.
A duração do registo é de dez anos, indefinidamente renovável
por períodos iguais.
‣ Designs ou modelos
Protegem a aparência de parte ou da totalidade de um produto
podendo ser consideradas embalagens, móveis, máquinas, ícones, etc.
Podem ser protegidos os desenhos ou modelos que sejam novos
e possuam carácter singular sendo avaliada a impressão global
que um objeto causa ao utilizador informado, excluindo as características funcionais e técnicas.
A manutenção implica o pagamento de taxas de renovação de
cinco em cinco anos.
‣ Direitos de Autor - Copyright
Confere um direito anti cópia e o direito à reprodução da expressão de uma ideia, como os trabalhos literários ou artísticos.
Os direitos de autor caducam 70 anos após a morte do criador,
mesmo que a obra só tenha sido publicada ou divulgada postumamente.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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Ao proteger a sua propriedade intelectual, aumenta a probabilidade de:
Apresenta-se a listagem de algumas das organizações responsáveis pela aplicação dos direitos de propriedade intelectual em
Portugal:
‣ AT
É da competência da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
concretamente das Autoridades Aduaneiras, o exercício de um
controlo efetivo sobre a fronteira externa da União Europeia (UE)
para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade, de
acordo com as políticas definidas pelo Governo e o Direito da EU.
O objetivo da política de defesa dos direitos de propriedade intelectual (DPI) é impedir a atividade comercial desleal e ilegal, no
território aduaneiro da UE, de produtos/mercadorias que violam
DPI, as tão conhecidas mercadorias de contrafação e mercadorias pirata. Com este propósito, têm-se criado dispositivos legais
capazes de impedir, tanto quanto possível, a importação de tais
mercadorias, adotando-se para o efeito medidas que permitam
combater eficazmente essa catividade ilegal sem, todavia, colocar entraves à liberdade do comércio legítimo. Assim, e numa
primeira vertente, a normativa, pretende-se dar a conhecer o
quadro legal que circunscreve toda a catividade aduaneira no
âmbito da luta anti contrafação e pirataria.

‣‣ Atrair investimento/
fundos;
‣‣ Fomentar a inovação;
‣‣ Evitar a exploração por
terceiros sem permissão concorrência desleal;
‣‣ Proteger a sua imagem no
mercado;
‣‣ Conseguir benefícios
financeiros e/ou parcerias –
ativo empresa;

‣ GNR
À GNR cabe, na qualidade de órgão de polícia criminal, desenvolver ações de fiscalização em sede de venda, armazenamento
e circulação de mercadorias contrafeitas. Cabe, ainda, executar
diligências de investigação e instruir processos-crime por delegação do Ministério Público.
‣ PSP
A PSP, na qualidade de órgão de polícia criminal, tem por missão
assegurar a legalidade democrática, garantir a segurança interna
e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei.
‣ ASAE
A ASAE é a autoridade administrativa nacional especializada
no âmbito da segurança alimentar e da fiscalização económica.
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É responsável pela avaliação e comunicação dos riscos na cadeia
alimentar, bem como pela disciplina do exercício das atividades
económicas nos setores alimentar e não alimentar, mediante a
fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora das mesmas.
‣ INPI
Ao INPI cabe disponibilizar ao público em geral, e às entidades
públicas incumbidas de combater a contrafação em particular,
informação sobre o estado jurídico de direitos de propriedade
industrial pedidos e registados, incluindo a informação sobre a
identificação do mandatário do titular. Cabe ainda, quando solicitado, realizar peritagens comparativas entre produtos contrafeitos apreendidos e os direitos registados. Desenvolve ainda ações
de sensibilização relacionadas com o combate à contrafação.
‣ PJ
A Polícia Judiciária tem por missão, nos termos da sua Lei Orgânica e da Lei de Organização da Investigação Criminal (LOIC),
coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação e desenvolver e promover ações de prevenção, deteção e investigação da
sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas autoridades
judiciárias competentes.
Fonte: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in- europe
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sumário

1 perfis empreendedores:

Características:
Iniciativa;

Brainstorming – propor soluções;
Prototipagem e prova de conceito.;
Repetir até à perfeição;
Implemente;

Autoconfiança;

Desafios para as empresas Born
Global:
Falta de capacitação;
Conquista de clientes;
Elevada concorrência;

Decisão e responsabilidade;

Ideias vs Oportunidades

Mundo em constante mudança;

Auto motivação, entusiasmo e persistência;

As grandes ideias devem responder
a uma necessidade do mercado,
identifique:

Aumento da exigência dos consumidores e da sua baixa fidelização;

Controlo
Tipologia de aversão ao risco;
2 formulação da ideia:

Dicas:
Identifique uma necessidade sua/
alheia;
Pense nos seus hobbies e no que
sabe fazer bem;
O que desperta paixão em si?;
Faça Brainstorming;

Soluções existentes
Os principais players (fornecedores,
distribuidores, clientes, concorrentes)
Possibilidades de melhoria (do que
se queixam os clientes?, o que gostariam que mudasse?)

Obtenção de financiamento;
Fatores-chave para as Born Global:
Elevada atividade em mercados
internacionais desde a sua fundação;
Gestores com visão e orientação
global;

Desenvolva a sua Ideia, estude-a,
partilhe com os seus potenciais
clientes, execute e reajuste.

Ênfase em estratégias de diferenciação;

Persona e Customer centricity

Formalização de alianças estratégicas;

Ênfase em produtos únicos e de
qualidade superior;

Elimine o impossível;

Defina o seu alvo (Pesquise, foque e
atribua dados básicos);

Lean Startup:

Distinga entre utilizador e comprador;

Comece pela elaboração de um produto/serviço minimamente viável;

Quantifique (o mercado tem a dimensão necessária?);

Implemente;

Identifique os canais de comunicação;

Inovação e desenvolvimento de
novos produtos:

Customer centricity – Alinhe os
produtos e serviços da empresa com
os desejos dos consumidores mais
valiosos;

A inovação começa pelo topo –
Líder;

Recolha informação sobre as reações do mercado;
Análise a informação e aprenda com
ela;
Adapte o seu produto/serviço;
Repita até à perfeição!;

3 validação

Design thinking:

Partilhe a sua ideia:

Identifique a origem de um problema/necessidade;

Fique atento ao feedback que
recebe;

Brainstorming – propor soluções;

Teste solidez da sua ideia;

Prototipagem e prova de conceito do
seu produto/serviço;

Aceite as críticas e analise as sugestões;

Identifique falhas e áreas de melhoria;

Veja o seu apoio a aumentar;
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O mercado:
Identifique claramente o seu mercado e faça um estudo sobre o mesmo.

Criatividade = Literacia;
Utilize as críticas dos seus clientes
como oportunidades de inovação;
Tenha em conta o seu contexto;
Partilhe as suas ideias e colabore
com a sua equipa;
A inovação é um investimento não
um custo;
Cowork, Incubadoras e Aceleradoras:
Cowork - É um espaço que o empreendedor arrenda e no qual pode
01 Ideia

encontrar negócios em diferentes
fases e acesso mais barato a um
ambiente empresarial. Por norma, o
empreendedor tem acesso a espaço
de trabalho, espaços de reunião e
salas de formação.
Incubadora - Requer que tenha
criado um negócio ou esteja a
pensar criar. Dá acesso a espaços
de trabalho mas também outros
serviços, como apoio à criação da
empresa e uma boa rede de contactos, em troca de uma taxa mensal
ou parte do capital da empresa.
O período de tempo não é muito
longo.

Schumpeter, J. [1911] (2008). The
Theory of Economic Development:
An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle,
translated from the German by
Redvers Opie, USA: New Brunswick,
UK: Transaction Publishers.

Acelaradora - Semelhante a uma
incubadora, também fornece espaços de trabalho, apoio na criação
da empresa e uma boa rede de contactos. Além disso, fornece vários
níveis de financiamento semente
- em troca do qual poderá ser solicitada uma percentagem da empresa
- e um programa de aceleração com
uma duração de três meses.
4 proteja a sua propriedade

intelectual e industrial!

Leituras recomendadas
Beahm, G. (2011). Steve Jobs: Nas
suas próprias palavras. Portugal,
PT: Almedina.
Fader, P. (2012). Customer Centricity: Focus on the right customers
for stratregic advantage. Wharton
Digital Press
Kawasaky, G. (2011). Reality Check:
The irreverent guide to outsmarting,
outmanaging, and outmarketing
your competition. United States of
America, USA: Portfolio/Penguin.
Ries, E. (2011). Lean Startup. USA:
Crown Publishing Group
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02.
Desenho
Por Joana Barbosa
e Rui Pinheiro

2.1 Modelo de negócio
2.2 Do modelo ao plano de negócio
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2.1. modelo de negócio

"Aquele que destrói a ordem económica existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos
materiais".
2.1.1 A Proposta de Valor: Criar e Entregar valor
Foi assim que Joseph Schumpeter definiu empreendedorismo em
1949 e embora já tenham passado mais de seis décadas, o conceito mantém-se perfeitamente atualizado. Vivemos num mundo onde a informação circula com uma rapidez fascinante e os
consumidores são cada vez mais exigentes. Os planos de negócio
são ferramentas necessárias às empresas, mas é impossível uma
empresa ter sucesso se passar da fase da definição das ideias/
oportunidades diretamente para o plano de negócios. Qualquer
que seja a ideia deverá ser validada. Se assim não for, aumenta
drasticamente a chance de insucesso do negócio.
Antes de uma empresa avançar para a elaboração do plano de
negócio, deve trabalhar muito bem o seu modelo de negócio.

IDEIAS

GERIR O
NEGÓCIO

QUANTIFICAR

OPORTUNIDADE

PLANO DE
NEGÓCIO

Fig.2 Imagem baseada numa figura elaborada pelos autores do artigo “Design Thinking, o Modelo de Negócios Canvas”,

apresentado no V Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação.
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Steve Blank, empreendedor, professor universitário e autor da
metodologia Customer Development1 refere mesmo que “nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro contacto com um
cliente (…) enquanto planos são estáticos, modelos de negócio
são totalmente dinâmicos”.
É precisamente neste ponto que o conceito de modelo de negócio começa a fazer sentido. No livro “Criar Modelos de Negócio”, de Alex Osterwalder e Yves Pigneur, os autores fazem uma
abordagem bastante clara acerca da importância da definição do
modelo de negócio, que por definição diz respeito à “lógica de
como uma empresa cria, entrega e captura valor”. Desta forma,
faz sentido assumir que o modelo de negócio define como é que
uma ideia de negócio prevê garantir a sua sustentabilidade.

1
Steve Blank desenvolve o conceito de Customer Development na sua publicação “The
Four Steps to the Epiphany
- Successful Strategies for
Products that Win”, disponível
em https://web.stanford.edu/
group/e145/cgi-bin/winter/
drupal/upload/handouts/
Four_Steps.pdf.

Quando um empreendedor define o modelo de negócio da sua
ideia está simultaneamente a desenhar estratégias de futuro.

IDEIA

GERIR O
NEGÓCIO

OPORTUNIDADE

MODELO DE
NEGÓCIO
CANVAS

QUANTIFICAR

PLANO DE
NEGÓCIO

PROTOTIPAGEM
E TESTE

Fig.3 Imagem baseada numa figura elaborada pelos autores do artigo Design Thinking, o Modelo de Negócios Canvas,
apresentado no V Congresso Internacional do Conhecimento e Inovação.
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2.1.2 Business Model Canvas: os nove blocos constituintes do
modelo de negócio
São muitas as ferramentas de design thinking2 que nos permitem
trabalhar com modelos de negócio, sendo a mais conhecida o
Business Model Canvas (BMC) ou Canvas do modelo de negócio”, criada por Alex Osterwalder.
As vantagens do BMC são várias: é uma ferramenta que permite
de uma forma bastante fácil e rápida, testar diversos modelos de
negócio para novos produtos e empresas, permite (a nível gráfico) uma fácil visualização (em apenas uma página) e encaixa estrategicamente em áreas bastante diferentes, permitindo que novos negócios sejam analisados rapidamente e em várias versões.
O Business Model Canvas assenta em nove blocos (building blocks), subdivididos por vários autores em dois grupos:

2
Podemos definir design
thinking como uma forma de
abordar e solucionar problemas, criando soluções com
base em métodos e processos
utilizados pelos designers.
Nesta metodologia utilizam-se
ferramentas visuais para
representar os problemas e
as soluções, de forma a gerar
resultados mais imediatos e
eficientes.
3
De acordo com Osterwalder e
Pigneur (2010), os segmentos
de clientes podem ser divididos em: mercado de massas,
nicho de mercado, segmentado, diversificado, bem como
plataformas multilaterais.

Front-stage

Back-stage

Referente aos blocos que dependem
do segmento dos clientes: proposta de
valor, canais de distribuição, relacionamento com os clientes, clientes e
fontes de receita.

Onde assentam os blocos que não
dependem do segmento de clientes:
atividades-chave; estrutura de custos;
parceiros-chave e recursos-chave.

Muitos autores consideram os blocos clientes e proposta de valor
os mais importantes, comecemos por esses.
1. Clientes/customer segments: este bloco pretende ajudar a
definir “para quem” se está a criar valor, ou seja, quem são os
potenciais clientes do negócio que estamos a criar3. No fundo,
este bloco ajuda a definir os diferentes grupos de pessoas ou organizações que uma empresa pretende alcançar e servir.

Quando um empreendedor
ou empresa está a definir a
sua persona, deve construir
o perfil da forma mais completa que conseguir, dando
um nome ao potencial
cliente-tipo, definindo, a
idade, profissão, hábitos
de vida, hobbies e local de
residência.
4

Neste ponto é bastante importante que o empreendedor ou a
empresa consiga definir bastante bem quem é o seu cliente/segmento de clientes e para isso é fulcral que perceba quais são as
suas necessidades. Outra ferramenta de design thinking que o
empreendedor pode utilizar é o mapa da empatia, que permite
ajudar a definir a “personagem” que representa o nosso cliente,
conceito conhecido como persona e abordado anteriormente4.
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The Business Model Canvas
Key Partners

Key Activities

Designed for:

Designed by:

Value Propositions

Key Resources

Cost Structure

Customer Relationships

Date:

Version:

Customer Segments

Channels

Revenue Streams

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

designed by: Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

strategyzer.com

Fig.4 e 5 O Business Model Canvas, criado por Alex Osterwalder (extraído de strategyzer.com) e o Empathy Map (extraído

de businessdesigntools.com), em cima e em baixo, respetivamente.
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2. Proposta de valor/value proposition: Alex Osterwalder define
proposta de valor como “o conjunto de produtos e serviços que
criam valor para um segmento específico de clientes". Simplificando, podemos dizer que a proposta de valor determina se o
que o negócio do empreendedor oferece tem verdadeiramente
valor para os seus clientes e porque é que estes vão preferir o seu
produto/serviço em vez de o de outro concorrente.
Na sua obra, Osterwalder explica ainda como um conjunto de
elementos - novidade, desempenho, adaptação/customização,
design, marca, preço, redução de custos ou do risco ou até a
acessibilidade - podem contribuir para a criação de valor para o
cliente.
Outra das ferramentas de design thinking bastante utlizada é o
Canvas da Proposta de Valor (The Value Proposition Canvas).

The Value Proposition Canvas
Value Proposition

Customer Segment

Gain Creators

Gains

Products
& Services

Customer
Job(s)

Pain Relievers

copyright: Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer

Pains

strategyzer.com

Fig.6 The Value Proposition Canvas, extraído de strategyzer.com
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3. Canais/channels Este bloco traduz a forma como a organização entrega a sua Proposta de Valor para os Segmentos de Clientes. No fundo, diz respeito à forma como o empreendedor ou a
empresa comunica e tenta influenciar os clientes. É neste ponto
que devemos pensar no marketing e na logística, bem como na
distribuição e na forma de venda. O autor do “Criar Modelos
de Negócio”, enumera ainda as várias funções dos canais, que
passam pela sensibilização dos clientes acerca dos produtos e
serviços, pela facilidade com que compram os produtos/serviços
e até pela forma como o empreendedor ou a empresa oferece
valor ao cliente no pós-aquisição do produto ou serviço.
4. Relacionamento com clientes/customer relationships: um dos
fatores que mais influencia a experiência de compra/aquisição de
um produto ou serviço por parte de um cliente tem a ver com a
forma como uma empresa se relaciona com ele ao longo de todo
o processo. Assim, este bloco trabalha a forma como uma organização interage com um determinado segmento de clientes,
analisando todo o processo, desde a aquisição/captura, passando pela retenção, pelo aumento das vendas e até pelo fortalecimento da marca.
5. Fontes de receita/revenue streams: segundo Osterwalder e
Pigneur (2010), este bloco diz respeito aos fluxos de rendimento, ou seja, à forma como uma empresa gera dinheiro tendo em
conta cada segmento de clientes: venda de ativos (Amazon.com),
taxa de utilização (hotel), assinatura (ginásio), empréstimo ou
leasing (Zipcar.com), licenciamento (no caso de existirem patentes), comissões (agentes imobiliários) ou publicidade.
Mas afinal, que valor estão clientes realmente dispostos a pagar?
Como? Pelo quê?
6. Recursos-chave/Key resources: este bloco diz respeito aos recursos necessários para que uma organização sustente o modelo
de negócio e o faça funcionar. Podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos, podem ser arrendados pela organização
ou adquiridos através de parceiros-chave.
Exemplos: equipas de trabalho; máquinas; tecnologia; base de
utilizadores, entre outros.
7. Atividades-chave/Key activities: este bloco assume uma visão
transversal no BMC e questiona o empreendedor ou a empresa
acerca das “coisas mais importantes que uma empresa deve fazer para conseguir que o seu modelo de negócio funcione”.
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As atividades-chave variam em função do setor/atividade da empresa. Podem englobar a produção de bens ou serviços, a “resolução de problemas” (como é o caso de um hospital ou de uma
consultora) ou até as vendas.
8. Parceiros-chave/Key partners: neste bloco devemos estudar
as organizações que são importantes para o funcionamento do
modelo de negócio (e estão diretamente ligadas aos dois pontos
anteriores: atividades-chave e recursos-chave).
As alianças entre a empresa e os Parceiros-Chave são realizadas
com o objetivo de otimizar os seus modelos de negócio e economia de escala, reduzir os riscos ou adquirir recursos.
Osterwalder e Pigneur (2010) distinguem quatro tipos diferentes
de parceiros:
9. Estutura de custos/cost structure: aqui devem ser enquadrados os principais custos decorrentes da operação do modelo de
negócio, tais como os custos de manutenção de equipamentos,
infraestruturas, funcionários, entre outros5. A estrutura de custos pode ser calculada mais facilmente depois de definir os recursos-chave, as atividades-chave, e as parcerias-chave.

‣‣ Alianças estratégicas
entre não concorrentes;
‣‣ Cooperação: parcerias
estratégicas entre concorrentes;
‣‣ Joint ventures para desenvolver novos negócios;
‣‣ Relação comprador-fornecedor para garantir
fornecimentos.

Exemplos de modelos de negócio6
Nespresso
A Nespresso oferece um exemplo de um modelo de negócio
bastante interessante. Pertencendo à Nestlé, a maior empresa
mundial de produtos alimentares, só em Portugal as vendas corresponderam a cerca de 480 milhões de euros em 2016 (ECO,
2017).
A Nespresso desenvolveu um sistema composto por cápsulas
(com qualidade de café equivalente à dos melhores restaurantes)
e a respetiva máquina de café expresso. Até 1976, ano em que
foi pedida a primeira patente para o sistema Nespresso, a Nestlé
já dominava o mercado do café instantâneo, mas era fraca nos
segmentos do café torrado e moído.
Após uma tentativa falhada de entrar com o sistema de cápsulas
e máquinas nos restaurantes, a Nestlé resolveu criou a Nespresso
SA, uma subsidiária a cem por cento e completamente independente da Nescafé cujo foco era vender o sistema a empresas com
escritórios. Em 1987 as vendas estavam bastante abaixo das ex-

42

5
Os autores referem ainda que
os custos podem ser: fixos
(permanecem os mesmos,
apesar do volume de produtos
e serviços produzidos, ex:
salários, alugueres e instalações de fábricas); variáveis
(variam em função do volume
de bens/serviços); economias
de escala (á medida que se
produz mais, o custo diminui);
economias de âmbito (vantagens de custo devido ao âmbito mais vasto das respetivas
operações).
6
As marcas registadas pertencem aos seus respetivos
proprietários.
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pectativas, até que no ano seguinte, Jean-Paul Gaillard, nomeado novo CEO da Nespresso remodelou completamente o modelo
de negócio da empresa, mudando o segmento de clientes para
as famílias e vendendo as cápsulas por correio (rompendo com a
tradicional aposta da Nestlé em vender ao retalho). Depois surgiram as lojas em localizações conceituadas e a variedade de sabores e produtos em cápsulas.

Fig.7 O modelo de negócio da Nespresso, extraído e adaptado de Osterwalder e Pigneur, 2010

Nintendo Wii
A consola Wii da Nintendo veio revolucionar o mundo dos videojogos e a verdade é que o modelo de negócio deste produto
conseguiu ser ainda mais inovador do que o próprio produto.
Após uma época menos boa, a Nintendo conseguiu distinguir-se das principais concorrentes (da Sony, com a Playstation 3 e
da Microsoft, com a Xbox 360) produzindo uma consola com
um menor desempenho tecnológico, mas muito mais interativa.
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A Nintendo conseguiu perceber que a estratégia de negócio poderia passar pela venda da consola a um público que liga menos
ao desempenho gráfico, mas mais ao fator entretenimento (devido à tecnologia de controlo por movimento). No fundo, o modelo
mudou o segmento de clientes (jogadores): em vez dos hardcore
gamers, apostaram nos denominados jogadores ocasionais e nas
famílias. Com esta mudança, conseguiram ainda reduzir custos
de produção nas consolas (dado que estas não precisavam de
componentes com uma elevada exigência gráfica). Se até aqui
as grandes empresas dos jogos não conseguiam ganhar dinheiro
com a venda das consolas (sendo com a venda dos jogos a geração dos lucros), com a Wii a venda das consolas passou a gerar
retorno económico.

Fig.8 O modelo de negócio da Wii da Nintendo, extraído e adaptado de Osterwalder e Pigneur, 2010.
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2.2. do modelo ao plano de negócio

2.2.1 Business plan
O plano de negócios é uma ferramenta indispensável para o empreendedor e permite calcular o potencial do investimento.
Recomenda-se a sua elaboração antes da constituição de qualquer projeto empresarial sendo também útil à posteriori na busca de:
‣ Financiamento
‣ Parcerias
‣ Renegociações e planos de reestruturação
Quem deve elaborar?
O próprio empreendedor deve ser parte ativa na elaboração do
plano de negócios (se possível em colaboração com os restantes
membros da equipa). Contudo, o mesmo deve ser, pelo menos,
revisto por uma equipa de consultores qualificados.
Estrutura
Sumário executivo
Este é o capítulo mais importante do plano de negócios e também o último a ser elaborado.
Aqui é feita uma descrição breve (não mais de 500 palavras) de
todo o plano de negócio com uma mensagem que deve ser a mais
poderosa e persuasiva de todo o documento.
Se o sumário executivo não for claro e bem elaborado, pode desencorajar os investidores de analisar o plano completo.
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Devem ser focados os seguintes pontos essenciais:
- Qual é o nome do negócio e a área de atividade?
- Qual é a missão?
- Qual é o mercado potencial?
- Porque constitui uma proposta inovadora e rentável?
- Quais os recursos necessários?
- Qual o prazo previsto para começar a apresentar lucros?
- Quais os pontos fortes e fracos do projeto?
- Quais as competências relevantes da equipa?
a ) projeto e promotores

Apresentação dos promotores
Quando estamos perante um startup plan é impossível basear
a credibilidade e a solidez do mesmo com base no histórico da
empresa. Então, é o momento de o empreendedor se vender a
si mesmo (e à restante equipa de promotores). Aqui deverá falar
do seu percurso académico e profissional e de que forma a experiência pode contribuir para o sucesso do projeto, abordar as
suas, como se identifica com o projeto e das tarefas a desempenhar sem esquecer as lacunas.
Se a equipa for multidisciplinar, é aqui que esse trunfo deve ser
mencionado.
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Breve descrição do projeto
Aqui não bastará dizer qual será o contributo e a razão de existir.
É necessário aprofundar pormenores do que oferece, a missão,
os objetivos e a descrição do modelo de negócio.
‣ Missão
Porque é que a empresa existe?
Define os objetivos gerais da empresa e é o ponto de partida para
a definição dos objetivos fundamentais.
‣ Visão
O que norteia a empresa. A direção desejada.
‣ Valores
Convicções que fundamentam as escolhas da organização por
determinado modo de conduta.
O exemplo da FIAT:
Missão:
Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviço que as
pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio
Visão:
Estar entre os principais players do mercado e ser referência de
excelência em produtos e serviços automobilísticos.
Valores:
Convicções que fundamentam as escolhas da organização por
um modo de conduta.
b ) análise da viabilidade comercial do projeto

Resume-se a uma ligação entre a solução e a necessidade de
mercado feita em dois pontos principais: estrutura e evolução do
setor e vantagem competitiva.
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Mercado potencial
É conveniente fundamentar qual o mercado potencial com dados recolhidos de estudos credíveis ou de inquéritos próprios.
No segundo caso, importa descrever a metodologia e identificar
potenciais falhas de recolha de dados.
Pensando no âmbito geográfico (local, nacional ou internacional)
torna-se necessário especificar e referir a dimensão do mercado
potencial.
Garanta que a fundamentação que apresenta é sustentada em
factos e, idealmente, em dados de mercados lançados por entidades credíveis.
Poderá obter dados mais concretos junto de associações empresariais (ou outras) que analisam os mercados relevantes para a
sua empresa.
Concorrentes
Aponte alguns dados gerais sobre a concorrência, identifique os
principais concorrentes diretos ou indiretos (produtos semelhantes ou substitutos) e descreva sucintamente a oferta dos mesmos.

Nota:
Nunca dizer “não existe” concorrência,
mas sim “desconhece-se a existência”.
Fornecedores
Aqui deve incluir os fornecedores de cada componente, desde a
matéria-prima ao transporte passando pelo software e outros.
Quem são? Que condições oferecem?
Vantagens competitivas e fatores críticos de sucesso
Qual a superioridade sobre os concorrentes?
Qual a mais-valia para o mercado e o que determina o sucesso?
O preço, a distribuição, os materiais usados...?
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Principais riscos e condicionantes
Quais os possíveis entraves à criação, sustentabilidade e lucratividade desta ideia de negócio? Como ultrapassa-los?
Por exemplo: Financiamento insuficiente; Dificuldade no escoamento.
Análise SWOT
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats)
Um dos fatores que influencia o sucesso de uma empresa é, precisamente, a sua capacidade de autoavaliação e de reconhecimento dos fatores externos que a limitam ou potenciam.
Existe uma ferramenta bastante poderosa que o pode auxiliar no
diagnóstico estratégico da sua empresa: a análise SWOT.
A análise SWOT identifica as forças e fraquezas assim como as
oportunidades e as ameaças do projeto.
Esta análise, por sua vez, subdivide-se em duas dimensões: a interna e a externa. As forças e fraquezas são intrínsecas (controladas pela empresa) e as oportunidades e ameaças são extrínsecas
(relacionadas com o ambiente no qual o projeto se insere).

internamente

ajuda

prejudica

Forças

Fraquezas

Capacidade de adaptação/versatilidade

Falta de recursos financeiros

Experiência na área

Primeira empresa

Parcerias
Qualidade do serviço/produto

Oportunidades
externamente

Ameaças

Crescimento da utilização de apps

Conjuntura económica

Investimento por parte dos parceiros

Falta de receptividade

Em www.novorumoanorte.pt poderá aceder a um exemplo prático da análise SWOT.
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c) estratégia de marketing

Características do produto/serviço
Apresentar o produto/serviço comparando-os com os serviços
similares oferecidos pelos concorrentes, mostrando quais os
pontos fortes e os pontos fracos em relação aos outros.
Estratégia de preços
Estabelecer o preço, as condições de pagamento e comparar
com os concorrentes. Existem várias estratégias de preços que
podem ser seguidas, tais como estabelecer preços de entrada
(muito abaixo dos da concorrência), preços de competição (estabelecidos em função dos preços da concorrência - acima, abaixo
ou ao mesmo nível), preços psicológicos (9.99€ em vez de 10€,
por exemplo), preços por pacote, entre outros.

estratégias de promoção

- Como é que a empresa pretende
apresentar a proposta de valor ao
mercado?
- Que ações promocionais podem
ser levadas a cabo?

- Que custo vão ter estas ações?
- Como se posiciona esta estratégia em relação à concorrência?

Esta estratégia está fortemente alinhada com o nível de preço a
praticar.
Estratégia de distribuição
Defina os canais de distribuição para chegar ao cliente. Estes podem ser diretos (sem recurso a intermediários) ou com recurso
a um ou vários intermediários (representantes e distribuidores).
d ) análise técnica

Localização
Escolher a localização com base no clima, na topografia dos ter-
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renos, em questões de ordem técnica, económica, administrativa e de proximidade aos clientes e aos meios de distribuição é
crucial.
Etapas de desenvolvimento do projeto
Descreva como serão fabricados os produtos ou prestados os
serviços. Explique e calendarize as diferentes fases sendo recomendável o recurso ao diagrama de Gantt.
Necessidade de inputs e competências
Planifique os Recursos Humanos, as funções e as capacidades
necessárias, bem como as matérias-primas e a maquinaria (nesta
fase não são necessárias estimativas em termos monetários, isso
será feito na análise da viabilidade económico-financeira).
Riscos do projeto
Identifique os riscos (cenários pessimistas) e estratégias para os
minimizar.
e ) viabilidade económico-financeira

O IAPMEI disponibiliza um modelo base que permite elaborar
toda a componente financeira do Plano de Negócios padrão (o
Modelo Financeiro).
Esta ferramenta possibilita um preenchimento gradual da informação e, que no fim do exercício, tenha toda a informação necessária para a elaboração de um bom Plano de Negócios.
O ficheiro excel disponibilizado abarca quadros referentes a:
- Regras de utilização
- Pressupostos
- Projeções de Vendas ou Volume de Negócios
- Mapa de Custo de Mercadorias Vendidas
e Matérias Consumidas
- Fornecimentos e Serviços Externos
- Custos com o Pessoal
- Investimentos
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- Investimento em Fundo de Maneio necessário
- Financiamento
- Demonstração de Resultados
- Mapa de Cashflow
- Plano Financeiro
- Balanços
- Indicadores Económico-Financeiros
- Avaliação do Projeto
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Projeções de Vendas Ou Volume de Negócios
O IAPMEI tem preparado o quadro necessário para este cálculo,
quadro esse que é o mais difícil de ser preenchido, mas é também o mais importante.
Aqui deverá incluir as vendas e prestações de serviços - quantidades previstas e preço respetivo - repartidas pelos vários segmentos.

sugestão

Caso queira evidenciar mais
de dois produtos/famílias de
produtos, propõe-se que:
1. Crie uma folha de cálculo
extra e liste tantos produtos/

famílias de produtos quanto
desejar em formato idêntico
ao que está na sheet VN.
2. Adicione uma linha
destinada ao Somatório das
Vendas.

Fonte: IAPMEI

3. Na Folha VN substitua o
“produto A” pelas “Exportações Totais” e cruze com
a célula correspondente às
Exportações Totais na folha
extra.

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Os custos de produção, e as suas componentes, são claramente
definidos no quadro do IAPMEI “Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas”.
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)
Os fornecimentos e serviços prestados por entidades externas à
empresa no decorrer da sua atividade normal, são expressos no
quadro “Fornecimentos e Serviços Externos”.
São incluídos os custos fixos (custos estruturais dependentes da
atividade da empresa), os custos variáveis (variam em função da
atividade da empresa) e os custos com componentes mistas, devendo definir - na zona de input de cada uma das rúbricas - qual
o tipo de custo em causa.
Aqui os valores são introduzidos em termos percentuais.
Gastos com o pessoal
Respeitando a divisão entre gerência/administração e o restan-
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te pessoal - por questões associadas às taxas diferenciadoras de
Segurança Social -, o quadro “Gastos com o Pessoal” expressa os
custos com o pessoal da empresa.
Podem ser registados valores - sempre anuais - previstos para diferentes setores ou podem ser individualizados os colaboradores
e as respetivas remunerações.
Investimentos
Nesta rubrica, devem ser contempladas todas as despesas de investimento, quer em capital fixo quer em capital circulante. Por
exemplo:
- Edifícios, adaptação das instalações;
- Recursos humanos;
- Máquinas e equipamento;
- Necessidades de fundo de maneio;
- Despesas de estabelecimento.
Todas as informações sobre os investimentos a realizar - natureza, valor, período em que serão realizados, taxa de amortização
-, deverão ser introduzidas no quadro com o respetivo nome.
De notar que nestas projeções, está implícito o método de amortização em quotas constantes.
Investimento em Fundo Maneio Necessário
No sentido de calcular as necessidades de fundos de tesouraria
de que o projeto necessitará para progredir, o quadro do IAPMEI
“Investimento em Fundo Maneio Necessário” deve ser preenchido com cautela no decorrer da análise anterior.
Financiamento
Determinado o montante do investimento necessário, deverá ser
elaborado um plano de financiamento, um mapa de origem e
aplicação de fundos.
As necessidades de médio e longo prazo (como investimentos em
capital fixo) deverão ser financiadas no médio e longo prazo, e as
necessidades de curto prazo deverão ser financiadas no curto
prazo. Assim, o financiamento deve cumprir a regra do equilíbrio
financeiro.
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No quadro “Financiamento” são contempladas várias formas de
financiamento: capitais próprios, suprimentos, empréstimos de
médio e longo prazo.

1ª fase

2ª fase

Nesta fase, a empresa está em momento de arranque. Todos os capitais
(exceto o capital social) são alheios
à empresa que, por não ter ainda
atividade, também ainda não gerou
receita.

Os meios de financiamento podem ser
próprios da empresa ou exteriores.

Demonstração de resultados
Aqui são comparados os proveitos e custos resultantes da atividade da empresa permitindo determinar o potencial de libertação de resultados do projeto.
Este mapa é preenchido automaticamente com base nos valores
introduzidos nas folhas anteriores.
O projeto apresenta rentabilidade líquida positiva ou dá prejuízo?
Cash Flows Operacionais
No mapa “Cash Flows Operacionais” é evidenciada a tradução
monetária da atividade da empresa, como os valores libertados
pela atividade e as suas necessidades de financiamento. Também
aqui o preenchimento é obrigatório.
Plano de Financiamento
Com todos os cálculos realizados, é agora possível extrair o chamado Plano de Financiamento.
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Balanço
O mapa “Balanço Previsional” expressa a situação patrimonial da empresa ou projeto, demonstrando ser uma parte fundamental da análise.
Indicadores Económico-Financeiros
O mapa do IAPMEI “Principais Indicadores”, representa um conjunto de
indicadores económicos e financeiros que complementam a análise até
aqui realizada. São calculados automaticamente.
Avaliação do projeto
A avaliação da empresa ou projeto apresenta-se em três formas:
- Taxa Interna de Rentabilidade
- Payback Period
- Valor atual líquido
No que diz respeito ao terceiro valor, este é resultado do somatório dos
cashflows líquidos atualizados.
Erros frequentes:
- Estudos de mercado pouco esclarecedores
- Incorreto faseamento
- Gastos de investimento subestimados
- Gastos de exploração subestimados
- Benefícios sobreestimados
- Ausência de variantes
- Manuseamento de inflação inconsistente
- Regime de amortizações/reinvestimento inadequado
- Subavaliação do risco
Anexos possíveis:
- Diagrama de Gantt
- Descrições e especificações técnicas do produto
- Acordos de parcerias existentes
- CV’s dos promotores
- Cartas de intenção de potenciais clientes
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sumário

1 sumário executivo

5 estratégia de marketing

Descrição de todo o plano de negócios (menos de 500 palavras).

Características do produto/serviço

Deve dar resposta a:

Estratégia de distribuição

Qual o nome do negócio e área de
atividade?

6 análise técnica

Qual é a missão?

Estratégia de preços

Localização

Qual é o mercado potencial?

Etapas de desenvolvimento do
projeto

Porque constitui uma proposta inovadora e rentável?

Necessidades de inputs e competências

Quais os recursos necessários?

Riscos do projeto

Qual o prazo previsto para apresentar lucros?

7 viabilidade económico-

Quais os pontos fortes do projeto?

-financeira

Quais as competências relevantes da
equipa?

2 apresentação dos promotores

3 missão, visão e valores
4 análise da viabilidade
comercial do projeto

Deve identificar:
Mercado potencial
Concorrentes
Fornecedores
Vantagens competitivas e fatores
críticos de sucesso
Principais riscos e condicionantes
Análise SWOT
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03.
Financiamento
Por José Marques da Silva e
Alberto Ferreira

3.1 Family, friends and fools
3.2 Financiamento bancário
3.3 StartUp Portugal - Estratégia
nacional para o empreendedorismo
3.4 Outros incentivos no âmbito
do Programa Quadro Portugal 2020
3.5 Limites à elegibilidade de
despesas
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3. financiamento

3.1. Family, friends and fools
A maioria dos empreendedores à procura de financiamento para
o desenvolvimento da sua ideia de negócio ou para a criação de
uma startup encontram uma solução nos designados Três Fs Family, Friends and Fools – em português Família, Amigos e Tolos.
O dinheiro angariado entre os familiares e amigos, o Love Money, pode, sob certas condições, ser facilmente obtido: ou por
questões de afetividade, ou porque a ideia de negócio é aparentemente credível ou porque o background do empreendedor
(seja o caráter, inteligência ou formação) lhes confere a confiança
necessária de que, algum dia, irão recuperar aquele dinheiro.
Os tolos são todos outros pequenos investidores da rede do empreendedor que acabam por investir numa área de negócio em
que nunca estiveram envolvidos e que, por essa razão, não têm
qualquer know-how a incrementar nem riscos potenciais que
possam mitigar.

3.2 Financiamento bancário
3.2.1 Linhas de crédito
As linhas de crédito bonificadas e garantidas têm como objetivo
melhorar as condições de financiamento e facilitar a criação de
novas empresas ou o acesso das PME ao crédito bancário, através do recurso aos mecanismos de garantia do Sistema Nacional
de Garantia Mútua.
(Guia prático Garantia Mútua IAPMEI)
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https://www.iapmei.pt/
getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/
Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/
Guias-e-Manuais-de-Apoio/
Guias-praticos/GuiaPraticodaGarantiaMutua-(1).
pdf.aspx
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3.2.2 Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do
Próprio Emprego (PAECPE) do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP)

(Manual de Procedimentos
do PAECPE)

O PAECPE prevê as seguintes medidas:
a) Apoio à criação de empresas de pequena dimensão, através de
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro;
b) Programa Nacional de Microcrédito, no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Social (PADES);
c) Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego.
3.2.3 Apoio à criação de empresas de pequena dimensão, através de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro

objetivo

Apoiar o empreendedorismo e a criação de empresas de pequena dimensão, com fins lucrativos, independentemente da respetiva forma jurídica, incluindo entidades que revistam a forma
cooperativa, que originem a criação de emprego e contribuam
para a dinamização das economias locais.

Destinatários
São destinatários desta medida os inscritos nos Centros de Emprego numa das seguintes situações:
a) Desempregados inscritos há 9 meses ou menos, em situação
de desemprego involuntário, ou inscritos há mais de 9 meses,
independentemente do motivo da inscrição;
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b) Jovens à procura do primeiro emprego com idade entre os
18 e os 35 anos, inclusive, com o mínimo do ensino secundário
completo ou nível 3 de qualificação ou a frequentar um processo
de qualificação conducente à obtenção desse nível de ensino ou
qualificação, e que não tenham tido contrato de trabalho sem
termo;
c) Quem nunca tenha exercido atividade profissional por conta
de outrem ou por conta própria;
d) Trabalhador independente cujo rendimento médio mensal,
aferido relativamente aos meses em que teve atividade, no último ano de atividade, seja inferior à retribuição mínima mensal
garantida.
Apresentação da candidatura
Os projetos de criação de empresas e emprego com recurso ao
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro devem ser
apresentados pelo promotor numa das instituições de crédito
aderentes, à qual competirá a análise e decisão sobre o pedido
de financiamento.
A competência da escolha da entidade bancária à qual o promotor pretende submeter o seu projeto está reservada ao mesmo,
devendo, no momento da sua apresentação, entregar declaração
do Centro de Emprego confirmando que é destinatário da medida.
É da competência da instituição bancária onde for apresentada
a candidatura indicar o procedimento necessário à formalização
da candidatura e solicitar ao promotor os elementos considerados necessários para efeitos de análise e decisão sobre o projeto.
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características gerais das linhas de crédito

Invest +

Microinvest
Montante global da linha
(euros)

15.000.000

85.000.000

Montante de investimento
total admissível por projeto (euros)

<=20.000

>20.000 e <=200.000

Montante de financiamento

>=20.000

<=100.000 e <=95% do investmento
total e <=50.000 por posto de trabalho criado a tempo completo.

Desembolso

50% com a assinatura do contrato e
duas tranches de 25%, cada, mediante
apresentação de documentos de despesa comprovativos da aplicação dos
valores anteriormente utilizados.

30% com a assinatura do contrato e
duas tranches de 35%, cada, mediante apresentação de documentos de
despesa comprovativos da aplicação
dos valores anteriormente utilizados.

Prazo de desembolso

Prazo máximo de 6 meses após a assinatura do contrato, prorrogável mediante deferimento de pedido apresentado pelo beneficiário.

Prazo de reembolso

84 Meses (24 de carência+60 de amortizações -mensais e constantes), sem prejuízo
da possibilidade de amortização antecipada, total ou parcial, sem custos.

Reestruturação

Os períodos de carência são prorrogáveis por 12 meses e o prazo global da operação
pode ir até 108 meses.

Taxa de juro

Euribor 30 dias + Spread 2,5%.

Juros a cargo do beneficiário

Euribor 30 dias + 0,25%, com uma taxa mínima de 1,5% e máxima de 3,5%, que são
liquidados mensal e postecipadamente.

Bonificação da taxa de
juro

Garantia mútua

No 1º ano é total (juros a cargo do IEFP);
Nos 2º e 3º anos é igual à diferença entre a taxa de juro e o juro suportado pelo
beneficiário.
100%, até ao limite da garantia emitida para o Banco e até 30% do valor
do crédito efetvamente contratado
pelo Banco ao abrigo da linha.

Adesão ao mutualismo
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75% do valor do capital em dívida,
em cada momento do tempo, em cada
processo.
As empresas devem adquirir ações
da SGM, no montante de 2% sobre o
valor da garantia a prestar, as quais
podem ser revendidas à SGM, pelo
valor nominal, quando terminada a
garantia.
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características gerais das linhas de crédito

Microinvest

Invest +
2,5% ao ano, calculada sobre o valor
da garantia viva em cada momento
do tempo e cobrada antecipadamente
para todo o período de vigência da
garantia.

Comissão de garantia

0,75%, ao ano, calculada sobre o
valor da garantia utilizada no período
(encargos suportados pelo IEFP).

A comissão de garantia é calculada,
inicialmente, sobre o valor da garantia
emitida, sendo recalculada e ajustada
ao valor da garantia efetivamente
viva em cada momento do tempo,
apósdecurso do período de desembolso estabelecido supra (encargos
suportados pelo IEFP).

Bonificação da comissão
de garantia

Integral (com IS), sendo esse valor
liquidado semestral e postecipadamente.

Integral (com IS), sendo esse valor
liquidado em uma única prestação e
antecipadamente.

Contragarantia

FCGM – Fundo de Contragarantia Mútua.

3.2.4 Programa nacional de microcrédito, no âmbito do programa de apoio ao desenvolvimento da economia social (pades)
Objetivo
O Programa Nacional de Microcrédito, no âmbito do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Social (PADES, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2010, de
4 de março), visa fomentar a criação de emprego e o empreendedorismo entre as populações com maiores dificuldades de acesso
ao mercado de trabalho.
Destinatários
São destinatários do Programa Nacional de Microcrédito todos
aqueles que tenham especiais dificuldades de acesso ao mercado
de trabalho e estejam em risco de exclusão social, possuam uma
ideia de negócio e perfil de empreendedores, e formulem e apresentem projetos viáveis de criação de postos de trabalho.
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Crédito ao investimento bonificado e garantido
As candidaturas ao Programa Nacional de Microcrédito beneficiam dos apoios previstos na linha de crédito MICROINVEST.
As intenções de candidatura devem ser comunicadas pelo promotor à Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES), que procederá a uma validação prévia ao seu encaminhamento para as instituições bancárias que participam na linha
de crédito MICROINVEST, nos termos a definir em regulamento
pela CASES (em articulação com o IEFP) e objeto de divulgação
no respetivo portal (https://www.iefp.pt/).
Os projetos do Programa Nacional de Microcrédito estão sujeitos
às regras da medida de apoio à criação de empresas de pequena
dimensão, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos gerais aplicáveis aos promotores, empresas e projetos.
Apoio técnico à criação e consolidação dos projetos
Os projetos integrados no Programa Nacional de Microcrédito
podem beneficiar de apoio técnico à sua criação e consolidação,
sendo este assegurado pelas entidades representativas do setor
cooperativo e da economia social que integram a CASES ou por
entidades prestadoras de apoio técnico credenciadas pelo IEFP.
A lista das entidades que compõem a Rede de Entidades Prestadores de Apoio Técnico – atualização de 16-10-2017 - pode ser
consultada no site do IEFP.
3.2.5 Medida de apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações de desemprego
São destinatários desta medida os beneficiários de prestações
de desemprego – subsídio de desemprego ou do subsídio social
de desemprego inicial – que pretendam promover um projeto de
criação do próprio emprego.
Através desta medida, o promotor do projeto poderá solicitar a
antecipação das prestações de desemprego para financiar o investimento a realizar no âmbito do projeto. No caso de o projeto
incluir, no investimento a realizar, a aquisição de capital social,
esta tem de decorrer de aumento de capital social, isto é, o montante das prestações de desemprego só pode financiar o aumen-
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to de capital social, não podendo financiar a aquisição de partes
sociais existentes.
Esta modalidade é passível de ser cumulável com a modalidade
de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro e com o
apoio técnico à criação e consolidação de projetos.

3.2.6 Programa capitalizar
O Programa Capitalizar resulta da identificação clara de três dimensões de necessidades do tecido empresarial português:
1) Investimento;
2) Financiamento;
3) Capital.
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Nesse sentido, o programa procura apoiar a capitalização das
empresas, a retoma do investimento e o relançamento da economia através da promoção, atuando da seguinte forma nas três
áreas supra identificadas:
1) Preparando as empresas para novas fases de investimento, dotando-as do suporte financeiro adequado e eliminando barreiras
administrativas à sua efetivação;
2) Robustecendo os intermediários financeiros tradicionais e estimulando a utilização ou o surgimento de outros atores e de novas
soluções;
3) Criando condições para a mobilização de capitais nacionais
ou estrangeiros, designadamente da diáspora, atraindo investimento direto estrangeiro e desincentivando a saída de capitais
nacionais.
A natureza dos problemas identificados e a formulação das propostas de solução e das medidas em que aquelas são declinadas,
levou ao seu enquadramento em cinco eixos:
Eixo I Simplificação Administrativa e Enquadramento Sistémico
Eixo II Fiscalidade
Eixo III Reestruturação Empresarial
Eixo IV Alavancagem de Financiamento e Investimento
Eixo V Dinamização do Mercado de Capitais

A 16 de janeiro de 2017, o Ministério da Economia lança a Linha
Capitalizar com uma dotação de 1,6 mil milhões de euros distribuídos por um conjunto de instrumentos financeiros dirigidos
maioritariamente a PME, que visam:

Medidas
http://capitalizar.pt/
eixo-i-simp-administrativa/
http://capitalizar.pt/
eixo-ii-fiscalidade/
http://capitalizar.pt/
eixo-i-simp-administrativa-2/
http://capitalizar.pt/
eixo-i-simp-administrativa-3/
http://capitalizar.pt/
eixo-i-simp-administrativa-4/

a) Apoiar investimentos de longo prazo;
b) Criar condições mais vantajosas de financiamento para Micro
e Pequenas Empresas;
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c) Alavancar a oferta de soluções de financiamento para investimentos em projetos com fundos comunitários;
d) Ampliar a oferta de operações de Fundo de Maneio;
e) Alargar o acesso a plafonds de crédito a todas as empresas.
Com montantes de financiamento entre 25 mil e 2 milhões de euros por empresa e prazos que variam entre 3 e 10 anos, a Linha
de Crédito Capitalizar vem reforçar um conjunto de instrumentos
que permitem diversificar as fontes de financiamento e a melhoria das condições para o investimento das empresas.
A Linha de Crédito Capitalizar está disponível nos balcões dos
bancos aderentes desde 01 de fevereiro de 2017 e é estruturada
da seguinte forma:
Linha “Micro e Pequenas Empresas”
‣ Dotação: 400 milhões de euros;
‣ Objetivo: potenciar o acesso a financiamento para investimentos em ativos e reforço de capitais para Micro e Pequenas Empresas;
Linha “Fundo de Maneio”
‣ Dotação: 700 milhões de euros;
‣ Objetivo: financiar necessidades de fundo de maneio das empresas com financiamentos de médio prazo, em alternativa ao
crédito de curto prazo.
Linha “Plafond de Tesouraria”
‣ Dotação: 100 milhões de euros;
‣ Objetivo: alargar a oferta de crédito em sistema de revolving,
conferindo uma maior flexibilidade à gestão corrente de tesouraria;
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Linha “Investimento Geral”
‣ Dotação: 100 milhões de euros;
‣ Objetivo: financiar investimento em ativos com elevado prazo
de recuperação.
Linha “Investimento Projetos 2020”
‣ Dotação: 300 milhões de euros;
‣ Objetivo: alargar a oferta de crédito bancário para financiamento de projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020, com
enfoque em despesas elegíveis e outros segmentos de mercado
em que a Linha de Crédito e Garantias IFD 2016-2020 possa vir
a revelar-se insuficiente.

Entidade
gestora da
linha

Obtenção de uma garantia a favor do banco
entre 50% a 70% do
valor do financiamento

Sociedades
garantia
mútua

Spreads mais reduzidos
3

2

Enquadramento
da operação

Aprovação
da garantia

Bancos

Contratação da
operação

4

1

Empresas

Aprovação do
financiamento

Bonificação integral
da comissão de garantia

Fonte:
Guia de Acesso “Linha
Capitalizar”:
http://www.pmeinvestimentos.pt/wp-content/
uploads/2017/07/CAPITALIZAR-web-1.pdf
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3.3 StartUP Portugal – Estratégia Nacional para o
Empreendedorismo
Em março de 2016 o governo português lançou o Startup Portugal – Estratégia Nacional para o Empreendedorismo.
No seguimento dos investimentos em qualificação de recursos
humanos, em infraestruturas e em tecnologia, Portugal reúne
ótimas condições para o desenvolvimento de um vibrante ecossistema de empreendedorismo.
Nesse sentido, o Governo decidiu conceber uma estratégia capaz
de impulsionar um ecossistema de empreendedorismo à escala
nacional, o StartUP Portugal.
Os seus objetivos são:
• Criar ecossistema de empreendedorismo à escala nacional;
• Atrair investidores nacionais e estrangeiros para investirem em
startups;
• Cofinanciar startups, sobretudo na fase de ideia;
• Promover e acelerar o crescimento das startups nos mercados
externos;
• Implementar as medidas do Governo de apoio ao empreendedorismo;
A estratégia nacional para o empreendedorismo inclui ainda 15
medidas que visam a prossecução dos objetivos estabelecidos.
A maioria destas medidas procura criar infraestruturas e/ou mecanismos que facilitem o desenvolvimento de ideias de negócio
visando, em particular, o acesso ao financiamento necessário nas
diversas fases do negócio.

70

03 Financiamento

15 medidas
de apoio ao
empreendedorismo

Nacional de Incubadoras
Criar um novo sistema de vales
para apoiar as startups em fase
de incubação e aceleração, que
permita às incubadoras e aceleradoras financiarem-se com base no
mérito do contributo efetivo para
o ecossistema empreendedor.

1. Lançar as Calls Startup Portugal

4. Lançar o Programa Momentum

150 milhões de euros em 4 anos Portugal Ventures

Apoiar 50 alunos/empresas Portugal Ventures, Rede Nacional
de Incubadoras com as Universidades

A Portugal Ventures é hoje a
entidade que gere o investimento
público em startups. É o organismo público que tem o maior
repositório de informação sobre o
retrato do empreendedorismo em
Portugal e o melhor posicionamento na Administração Pública
para se assumir como agência nacional para o empreendedorismo.
No âmbito desta nova Estratégia
Nacional, a Portugal Ventures vê
as suas competências alargadas
ao ficar responsável por coordenar, implementar e monitorizar as
medidas. Deixa de estar apenas
focada no investimento e passa
a focar-se também em ativar e
promover o ecossistema.
2. Lançar o Startup Voucher

Já testado na Startup Lisboa,
permite a recém-licenciados que
tenham beneficiado de bolsas
de ação social na universidade/
politécnico e que tenha uma ideia
de negócios, candidatar-se a um
conjunto de apoios que viabilizam
o seu projeto. Porque as políticas
públicas de apoio ao empreendedorismo também podem ser promotoras de igualdade e inclusão.

Criar enquadramento legal para
quem quer investir nas empresas
através de equity crowdfunding –
cuja proposta de regulamente do
financiamento coletivo já esteve
para discussão pública e agora
está na CMVM – e na área de
peer-to-peer onde se irá despoletar processo de regulamentação.
8. Lançar o Programa Semente
Ministério das Finanças e Ministério da Economia
Criar um regime fiscal mais favorável de tributação das mais-valias obtidas através do investimento em startups (benefícios em
sede de IRS na venda de partes
de capital, após um período de
investimento relevante).
9. Lançar a Rede Nacional de
Incubadoras

Criar matching funds até 66
milhões de euros – Portugal
Ventures, IFD, PME Investimento
e IAPMEI

Interligar 60 incubadoras e assegurar que existe uma incubadora
de referência internacional em
cada um dos principais sectores
da economia e que haja oferta de
incubação em todas as regiões
do País.

Destina-se a atrair Business Angels nacionais e estrangeiros.

Destina-se a apoiar jovens com
formação universitária para desenvolverem projetos empresariais.

6. Lançar linhas de cofinanciamento com Capitais de Risco

10 milhões de euros em 4 anos Portugal Ventures, IAPMEI e Rede

Portugal Ventures, PME Investimentos e IAPMEI

5. Lançar linhas de cofinanciamento com Business Angels

Criar 250 empresas em 4 anos
- Portugal Ventures e Rede Nacional de Incubadoras

3. Criar os Vales de Incubação e
de Aceleração

7. Regulamentar novas formas
de financiamento: equity crowdfunding e peer-to-peer

Criar matching funds até 400
milhões de euros – Portugal
Ventures, IFD, PME Investimento
e IAPMEI
Destina-se a atrair Capitais de
Risco nacionais e estrangeiros.
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Criar uma rede entre as incubadoras existentes, promovendo a
cooperação e partilha de recursos
e dinamizando o desenvolvimento
de novas incubadoras, que complementem a oferta existente, em
particular nos clusters Agroalimentar, do Mar, da Energia, do
Turismo, da Cultura, da Indústria
e da Administração Pública.
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10. Lançar a Rede Nacional de
FabLabs
Interligar 20 FabLabs, espaços de
makers e design factories
Criar sinergias entre os equipamentos já existentes e promovendo novos espaços de prototipagem, em cooperação com a Rede
Nacional de Incubadoras.
11. Criar uma Aceleradora portuguesa de referência na Europa
Acelerar 200 empresas em 4
anos – Portugal Ventures, AICEP,
Turismo de Portugal, IAPMEI e
Rede Nacional de Incubadoras
Criar um programa nacional de
aceleração de empresas para
apoiar as startups portuguesas
na fase de internacionalização e
atrair startups estrangeiras para
Portugal.
12. Promover as startups portuguesas nos maiores eventos
tecnológicos do mundo, sob a
égide Startup Portugal
Apoiar 50 startups - Portugal
Ventures e AICEP
Incluir quotas de startups nas
Comitivas Oficiais em visitas ao
estrangeiro e feiras internacionais, coordenar a comunicação
das startups portuguesas junto da
imprensa estrangeira e promover
a sua presença em eventos como
o Web Summit, o TechCrunch
Disrupt, o Cebit e o Mobile World
Congress.

por AICEP, Turismo de Portugal,
IAPMEI, Câmara Municipal de
Lisboa, Turismo de Lisboa e
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Atuar como ponto de contacto
para quem quer desenvolver
iniciativas que permitam otimizar
a presença deste evento durante
todo o ano (ao longo de 3 anos) e
em todo o País.
14. Criar a Zona Franca Tecnológica (Portugal)
Ministério da Economia
Facilitar, por via de regulamentação e legislação, a atração de
investigadores, fabricantes e
investidores ligados a novas áreas
de negócio intensivas em inovação
e tecnologias de ponta, como por
exemplo os veículos autónomos.
15. Orientar o Simplex também
para as startups
Ministério da Presidência e da
Modernização Administrativa e
Ministério da Economia
Simplificar processos na relação
entre as startups e a Administração Pública, nomeadamente optimizar as obrigações declarativas,
desburocratizar o encerramento
de empresas e implementar o
Programa Licenciamento Zero.

13. Alavancar a participação
portuguesa no Web Summit
Ministério da Economia vai coordenar uma task force composta
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Passados dois anos da implementação do programa, o XXI Governo
Constitucional considera que o ecossistema empresarial português mudou radicalmente. A conclusão é sustentada na aceleração do nº de empresas criadas em setores tecnológicos, e consequentemente a emergência de novos postos de trabalho qualificados, o surgimento de serviços
de incubação e o aparecimento dos primeiros unicórnios portugueses.
O ecossistema de inovação português está, portanto, mais dinâmico, as
empresas estão mais ligadas às entidades científicas – onde muitas vezes
têm berço – e a estratégia concertada para o empreendedorismo tem
também contribuído para a internacionalização das empresas portuguesas como também aumentado a atratividade de Portugal enquanto recetor de investimento estrangeiro.
O sentido é, portanto, o de criar novos mecanismos (e reforçar os existentes) capazes de alimentar a inovação de base científica e empresarial, o
financiamento e a internacionalização. Para isso, em julho de 2018 foram
divulgadas 20 medidas de apoio ao empreendedorismo, sob a designação
de Startup Portugal+, a ser implementadas até 2020 e que estimulam o
desenvolvimento do Ecossistema.
Comunicado do Ministério da Economia.

https://www.portugal.gov.
pt/download-ficheiros/
ficheiro.aspx?v=69851482748e-4d8f-b87db738c1e24677
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3.3.1 Incentivos, Capital de Risco e Financiamento Colaborativo
No âmbito do presente capítulo, reservado ao tema de financiamento de iniciativas de empreendedorismo, importa estreitar o
foco para as medidas com forte contributo para o tópico.
3.3.2 Startup Voucher
A medida StartUP Voucher visa promover o desenvolvimento de
projetos empresariais, por parte de jovens entre os 18 e os 35
anos, através de um conjunto de tipologias de apoio específicas,
articuladas entre si e disponibilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto empresarial.

Regulamento:
https://www.iapmei.pt/
Paginas/Regulamento-(1).
aspx

O StartUP Voucher tem a duração mínima de 4 meses e máxima
de 12 meses, tendo em conta as fases de desenvolvimento do
projeto empresarial e criação da empresa e que são as seguintes:
‣ 1ª Fase desenvolvimento da ideia, do conhecimento e\ou o
desenvolvimento da aplicação de resultados de I&D, na produção
de novos produtos e serviços;
‣ 2ª Fase desenvolvimento da tecnologia e do modelo de negócio;
‣ 3ª Fase desenvolvimento do plano de negócios e criação da
empresa.
As tipologias de apoio do StartUP Voucher são as seguintes:
i. Bolsa mensal de 691,70 euros, paga no final de cada mês, atribuída por um período mínimo de 4 meses e até ao máximo de 12
meses. Podem ser atribuídas até um máximo de duas bolsas por
projeto empresarial;
ii. Acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos
promotores, pelo período de duração da bolsa do StartUP Voucher;
iii. Acesso a assistência técnica para o desenvolvimento do projeto empresarial com o objetivo de agilizar a entrada dos projetos
empresariais no mercado.
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iv. Atribuição de um prémio de concretização no valor de
2.000,00 euros, por projeto empresarial, destinado a integrar o
capital social, a pagar na data de constituição da empresa desde
que essa constituição ocorra num prazo de 6 meses após os 12
meses de duração da medida.
Critérios de elegibilidade dos promotores
São elegíveis os promotores que cumulativamente cumpram os
seguintes requisitos:
a) Tenham uma idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;
b) Tenham nacionalidade portuguesa ou residam em Portugal;
c) Não se encontrem a beneficiar de uma bolsa para os mesmos
fins e não possuam outra fonte de rendimento;
d) Não possuam uma empresa já constituída.
Critérios de elegibilidade dos projetos
São elegíveis os projetos cujas ações e investimentos integrantes
se situem nas regiões menos desenvolvidas NUTS II - Norte, Centro e Alentejo – e tenham as seguintes características:
a) Projetos de empreendedorismo qualificado que contribuam
para a alteração do perfil produtivo da economia com a criação de empresas dotadas por recursos humanos qualificados,
que desenvolvam atividades em setores com fortes dinâmicas de
crescimento e/ou setores com maior intensidade de tecnologia
e conhecimento, ou que valorizem a aplicação de resultados de
I&D na produção de novos bens e serviços;
b) Projetos de empreendedorismo criativo que incluam as atividades das indústrias culturais e criativas, que fazem da utilização
da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade intelectual, os recursos para produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com significado social e cultural como
sejam as artes performativas e visuais, o património cultural, o
artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição,
o software educacional e de entretenimento e outro software e
serviços de informática, os novos media, a arquitetura, o design,
a moda e a publicidade.
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75

3.3.3 StartUp Momentum
O Startup Momentum é um programa de apoio a recém-graduados e finalistas do Ensino Superior que tenham beneficiado de
algum apoio social durante o curso e que, no final dos estudos,
pretendam desenvolver uma ideia de negócio, mas não possuem
condições financeiras para poderem focar-se a tempo inteiro na
criação da sua startup.
Este programa atribui, aos vencedores de cada concurso, uma
bolsa mensal no valor de 691,70 euros, alojamento e espaço de
incubação de forma gratuita.
3.3.4 Vales de Incubação e Aceleração
Esta medida pretende conceder apoios a projetos simplificados
de empresas com menos de um ano na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de incubação prestados
por incubadoras previamente acreditadas.
São elegíveis os projetos inseridos em atividades económicas que
visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, que desenvolvam atividades, em setores com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as integradas em indústrias criativas e culturais, e/ou setores com maior intensidade de
tecnologia e conhecimento ou ainda que valorizem a aplicação
de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços.
Os projetos deverão apresentar um plano de incubação que inclua a caracterização e quantificação dos serviços de incubação,
integrando de forma consistente as seguintes áreas de intervenção:
a) Serviços de Gestão:
• Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios;
• Acompanhamento na gestão operacional do negócio (incluindo
gestão comercial, planeamento financeiro e controlo de gestão);
• Tutoria e capacitação na gestão;

b) Serviços de Marketing:
• Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing;
• Apoio na divulgação da atividade, produtos e serviços;
• Apoio na estruturação/consolidação do processo de internacionalização;
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c) Serviços de Assessoria Jurídica:
• Assessoria e apoio jurídico

d) Desenvolvimento de produtos e serviços:
• Apoio à digitalização de processos de negócios;
• Apoio à proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;

e) Serviços de Financiamento:
• Apoio a programas de empreendedorismo e inovação;
• Apoio no contacto com investidores e entidades financeiras.

Forma e limites de apoios
O incentivo a conceder no âmbito desta medida é calculado através da aplicação de uma taxa de 75% às despesas consideradas
elegíveis. Este apoio reveste a forma não reembolsável, limitando-se a incentivo máximo de 5.000,00 euros por projeto.
3.3.5 Programa Semente
O Programa Semente foi desenvolvido em 2015 com o objetivo
de apoiar empresas que não têm acesso a investidores como os
business angels.
Através desta medida, são atribuídos benefícios fiscais aos investidores não institucionais – os chamados family, friends and
fools.
Esta medida atribui benefícios fiscais aos investidores que invistam capital em startups na sua fase inicial (regime favorável de
tributação das mais-valias obtidas). Através deste programa, os
investidores podem obter deduções fiscais até um máximo de
40% no seu IRS e, as Startups, podem ter acesso a capital Semente para investigação e desenvolvimento das suas atividades,
aquisição de ativos intangíveis ou para aquisição de alguns ativos
fixos tangíveis. O investimento terá de ser feito em Startups que
reúnam um conjunto de condições prévias que as qualifiquem
como aptas a investimento Semente.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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Condições de elegibilidade:
• Seja uma micro ou pequena empresa com menos de 5 anos;
• Tenha 20 trabalhadores ou menos;
• Não detenha bens ou direitos em valor superior a 200.000€;
• Não estejam cotadas em mercado regulamentado ou não regulamentado de bolsa de valores
• Tenham a sua situação fiscal e contributiva regularizada
• Sejam certificadas pela Rede Nacional de Incubadoras

3.3.6 Capital de Risco
O Capital de Risco constitui uma forma de financiamento para as
PME, através de operações de aumentos de capital proveniente
de um operador especializado de capital de risco, nomeadamente as Sociedades de Capital de Risco (SCR) ou Fundos de Capital
de Risco (FCR).
O investidor de risco, ao contrário de outras modalidades de financiamento, ‘aposta’ na empresa tornando-se sócio da mesma,
com o objetivo de a valorizar tornando-a mais eficiente e mais
lucrativa.

(Guia prático capital de
risco IAPMEI)
https://www.iapmei.pt/
getattachment/PRODUTOS-E-SERVICOS/
Empreendedorismo-Inovacao/Empreendedorismo/
Guias-e-Manuais-de-Apoio/
Guias-praticos/GuiaPraticodoCapitaldeRisco-(1).
pdf.aspx

Tipicamente, este tipo de investidor procura, preferencialmente,
empresas subavaliadas pelo mercado, mas que já estejam estabelecidas há alguns anos (private equity). Por outro lado, existem
os investidores que privilegiam os negócios em fase seed com
elevado potencial de crescimento (venture capital).
Em qualquer um dos casos, verifica-se um elevado envolvimento da entidade na gestão ou no governance da empresa com o
objetivo de a valorizar, tanto quanto possível, num curto espaço
de tempo. Desta forma, o investidor poderá rentabilizar o seu
investimento através da venda da sua participação no capital por
montantes significativamente superiores.

portugal ventures – call startups portugal

A Portugal Ventures é hoje a entidade que gere o investimento
público em startups. Esta sociedade de capital de risco pública tem uma política de investimento de venture capital, ou seja,
focada em projetos em fase Seed, inovadores, de base científica
e tecnológica e em empresas com projetos de expansão internacional e do setor do turismo.
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Business Angels
O termo ‘business angels’ tem origem em Broadway quando, no
final do século XIX, investidores abastados começaram a financiar a produção de novos musicais e novas peças de teatro. A
motivação destes investidores ia para além dos benefícios financeiros, ancorando-se na paixão pelo teatro e pela oportunidade
de socializar com os intervenientes mais distintos do setor.
Para além da Broadway, existem muitos outros exemplos, ao longo da História, de indivíduos a investirem a título pessoal em projetos e ideias de alto-risco.
i. Em 1874, Alexander Graham Bell recorreu a business angels
para financiar a Bell Telephone Company;
ii. Em 1903, cinco business angels ajudaram Henry Ford;
iii. Em 1977, um business angel investiu 91 mil dólares na Apple
Computers;
iv. Em 1987, a fundação da Body Shop beneficiou de financiamento de business angels;

business angel (ba)

"an individual, acting alone or in a formal or informal syndicate, who invests his own money directly in an unquoted business
in which there is no family connection and who, after making
the investment, takes an active involvement in the business, for
example, as an advisor or member of the board of directors”
Mason and Harrisson (2008)

Ao contrário do venture capital – investidores institucionais que
atuam como parceiros num leque diversificado de negócios investindo dinheiro de outros agentes – os Business angels consistem em investidores privados que investem os seus próprios
capitais em negócios de alto risco (fase pré-seed, seed e early
stage) com elevado potencial de crescimento.
Os BAs podem investir sozinhos ou então investir em grupo, através de sociedades veículo compostas por vários BAs. Este tipo de
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investidor procura envolver-se ativamente no negócio partilhando a sua experiência e know-how. Na generalidade dos casos, estes agentes tiveram carreiras de sucesso mas que, por qualquer
razão, já não se podem dedicar a tempo inteiro ao negócio.
A literatura identifica tipologias muito diversas de BAs e, por isso,
destacamos os três tipos básicos:
1) Active angels Investidores experientes e que procuram novos
investimentos;
2) Latent angels Investidores passivos que embora tenham investido no passado, já não investem nos últimos três anos;
3) Virgin angels Querem investir mas ainda não realizaram o
primeiro investimento.
3.3.7 Crowdfunding
Crowdfunding é um método de financiamento de empresas que
consiste na angariação de montantes reduzidos de capital proveniente de um número elevado de investidores. Todo o processo
é conduzido através de uma plataforma eletrónica, facilitando
assim o encontro e interação entre os promotores dos projetos e
dos potenciais ‘apoiantes’.
Este sistema permite aos promotores do projeto apresentarem
a sua ideia de negócio e solicitarem um montante necessário à
implementação ou iniciação do projeto. Os utilizadores da plataforma consultam as diversas apresentações de projetos e, quando convencidos, contribuem com um montante à sua escolha na
expectativa de apoiar a concretização da ideia.
No entanto, existem quatro tipos de modelos de crowdfunding
que diferem no tipo de contrapartidas oferecidas aos apoiantes
dos projetos:
1) Donation-based crowdfunding Este caso aplica-se tipicamente a causas sociais na medida em que os agentes que contribuem para a concretização estão genuinamente a ajudar, sabendo a priori que não terão direito a nenhuma contrapartida.
2)Reward-based crowfunding Esta é a modalidade mais comum
de crowdfunding e consiste na angariação de fundos em troca de
uma contrapartida tangível ou intangível, com valor ou simbólica. Assim, a recompensa pode assumir apenas a forma de um
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agradecimento, de bens simbólicos ou poderá consistir no bem
ou serviço que estão a financiar.
3) Equity-based crowdfunding. O modelo de equity-based crowdfunding permite às startups e pequenas empresas financiar a
sua atividade oferecendo em troca aos investidores, uma parte
do capital social da empresa. Quer isto dizer que, o investidor,
em função da percentagem de capital detido, terá maior ou menor influência na estratégia da empresa e poderá, mais tarde,
rentabilizar o seu investimento com a distribuição de dividendos
ou a venda da quota de capital.
4) Debt-based crowdfunding. Neste caso, o modelo de financiamento é semelhante a um financiamento bancário. Os aforradores procuram emprestar o seu dinheiro aos promotores de projetos que lhes oferecem maior segurança a troco do reembolso do
empréstimo acrescido de juros. A vantagem para os promotores
está no acesso a financiamento a taxas mais favoráveis do que as
do crédito bancário.
3.3.8 Peer-to-Peer/Marketplace lending
O conceito de Peer-to-Peer lending ganhou relevo após o colapso do sistema financeiro em 2008. A confiança dos agentes económicos nos intermediários financeiros tradicionais, os bancos,
foi significativamente abalada e o período que se seguiu deixou
muitos credores com dívidas irrecuperáveis, verificando-se ainda
uma dificuldade generalizada de acesso ao crédito.
Neste cenário, estavam reunidas as condições ideais para a afirmação de ideologias e instrumentos de desintermediação do
acesso ao crédito, ou seja, de que era possível aceder a crédito
sem recorrer aos bancos.
O Peer-to-Peer lending começou como um sistema relativamente simples para facilitar empréstimos entre indivíduos online.
Contudo, tem-se vindo a tornar num sistema complexo de tecnologias, instituições e startups auxiliares.
Inicialmente, os agentes que procuravam crédito solicitavam-no
junto de vários pequenos investidores/aforradores. Contudo, à
medida que o conceito foi ganhando maior expressão, a maioria
dos empréstimos obtidos por peer-to-peer envolvem grandes investidores como os bancos, hedge funds e gestores de fortunas.
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Com o crescimento do volume de transações e desenvolvimento
de um ecossistema à volta do modelo de negócio, o Peer-to-Peer
lending transformou-se em verdadeiros marketplaces.
A primeira plataforma, Zopa, surge em 2005 no Reino Unido seguida pela Prosper e a Lending Club nos EUA. Embora, nos EUA,
muitas outras plataformas tenham surgido no mercado, estas detinham, em 2014, 98% da quota de mercado.
Em Portugal, também já surgiram diversas plataformas de Peer-to-Peer lending sendo as mais relevantes a MOSAIC, a Raize e
a Seedrs.
Mas então o que é o peer-to-peer lending e como funciona?
Peer-to-peer lending significa ‘empréstimo pessoa-a-pessoa’ e
consiste num sistema, operacionalizado através de plataformas
online, que permite que investidores/aforradores cedam crédito,
de curto ou longo prazo, a outros indivíduos ou pequenas e médias empresas.
As plataformas online existentes permitem a qualquer agente,
devidamente validado, a requisição de crédito sem qualquer
garantia de êxito de angariação do montante desejado. Estes
indivíduos ou entidades devem manter em segredo alguns dados pessoais e/ou institucionais para evitar desvios na tomada
de decisão de cedência de crédito por parte dos investidores/
aforradores. Por outro lado, devem privilegiar informação sobre
o negócio com um business plan que descreva a estratégia da
empresa e o propósito do financiamento.
Com base nos dados disponibilizados os aforradores escolhem
financiar um projeto ou vários, criando um portfólio de forma a
diversificar os seus investimentos e, consequentemente, o risco.
Que tipos de plataformas de peer-to-peer lending existem?
As plataformas de peer-to-peer lending têm vindo a especializar-se através de segmentação de mercado. Atualmente, atuam
em diversos segmentos e podem ser categorizadas em quatro
tipos distintos:
• Crédito ao consumo;
• Crédito para pequenos negócios;
• Crédito para Estudantes;
• Crédito para Investimento Imobiliário.
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3.4 Outros incentivos no âmbito do programa quadro portugal 2020
3.4.1 Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E)

Os sistemas de incentivos do Portugal 2020 no domínio temático da
competitividade e internacionalização têm vindo têm vindo a apoiar
o investimento nas empresas numa base centrada nos setores transacionáveis, orientado para as exportações e com maior intensidade
tecnológica e de conhecimento.

A fotografia do tecido empresarial português, dominado por micro e pequenas empresas, reclamava uma adequação dos sistemas de incentivos ao investimento de forma a abranger as
empresas de menor dimensão que atuam em setores de bens e
serviços não transacionáveis.
O SI2E vem reconhecer a importâncias das micro e pequenas
empresas na criação de valor e emprego e para a valorização
dos recursos endógenos, financiando operações de criação, expansão ou modernização de micro ou pequenas empresas com
criação líquida de postos de trabalho.
Assim, são passíveis de financiamento do SI2E as seguintes tipologias de operações:
a) Criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há menos de
cinco anos;
b) Expansão ou modernização de micro e pequenas empresas
criadas há mais de cinco anos;
Taxas e limites de financiamento
a) Taxa base: 40% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade ou 30% para os investimentos localizados nos restantes territórios;
b) Majorações até um máximo de 20 pontos percentuais a definir
em sede de aviso de abertura de candidaturas em função dos
seguintes fatores:
Empreender4: empreender em quatro etapas
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i. Projetos de criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há
menos de cinco anos;
ii. Projetos enquadrados em prioridades especialmente relevantes para o território em causa.
Limite de investimento
a) Investimento Elegível máximo 235.000,00 €;
Despesas elegíveis
a) Custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva
instalação e transporte;
b) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo
o software necessário ao seu funcionamento;
c) Software Standard ou desenvolvido especificamente para a
atividade da empresa;
d) Custos de conceção e registo associados à criação de novas
marcas ou coleções;
e) Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações, adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição inicial de aplicações em regimes de ‘software as a service’, criação e publicação
inicial de novos conteúdos eletrónicos, bem como a inclusão ou
catalogação em diretórios ou motores de busca;
f) Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;
g) Material circulante diretamente relacionado com o exercício
da atividade em que seja imprescindível à execução da operação
(sujeito a limitações a definir nos avisos de abertura de candidaturas);
h) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia e de engenharia essenciais
ao projeto de investimento sujeitos a limitações em matéria de
proporção do investimento total a definir nos avisos de abertura
de candidaturas;
i) Obras de remodelação ou adaptação, desde que contratadas
a terceiros não relacionados com o adquirente beneficiário dos
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apoios, indispensáveis à concretização do investimento (sujeitas
a limitações a definir nos avisos de abertura de candidaturas);
j) Participação em feiras e exposição no estrangeiro (sujeitas a
limitações a definir nos avisos de abertura).
Limites à elegibilidade de despesas:
• No âmbito da alínea g): despesas têm de ser indispensáveis à
implementação do projeto;
• No âmbito da alínea h): até 15% para estudos, diagnósticos,
auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e de
engenharia;
• No âmbito da alínea i): até 60% para obras de remodelação ou
adaptação;
• No âmbito da alínea j): até 15% para participação em feiras e
exposições no estrangeiro;
Para efeitos de criação de emprego, são elegíveis as despesas
com remunerações de postos de trabalho criados, nas seguintes
condições:
a) Criação do próprio emprego;
b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos
há mais de 6 meses no Instituto do Emprego e Formação Profissional, incluindo desempregados de longa e muito longa duração;
c) Criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos à procura do primeiro emprego inscritos no IEFP como desempregados
há pelo menos 2 meses.
3.4.2 Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado
e Criativo
O Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e
Criativo procura conceder apoio a projetos individuais que se
traduzam na criação de um novo estabelecimento, nas seguintes
tipologias:
a) A criação de empresas que desenvolvam atividades em setores
com fortes dinâmicas de crescimento, incluindo as integradas em
indústrias criativas e culturais, e ou setores com maior intensida-
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de de tecnologia e conhecimento;
b) A criação de empresas que valorizem a aplicação de resultados
de I&D na produção de novos bens e serviços;
*indústrias culturais e criativas fazem da utilização da criatividade, do conhecimento cultural e da propriedade intelectual, os
recursos para produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis com significado social e cultural (como sejam as
artes performativas e visuais, o património cultural, o artesanato, o cinema, a rádio, a televisão, a música, a edição, o software
educacional e de entretenimento e outro software e serviços de
informática, os novos media, a arquitetura, o design, a moda e
a publicidade).
*classificação de intensidade de tecnologia e conhecimento por
CAE (REV.3)
Taxas de Financiamento
• Taxa base de 30 % a qual pode ser acrescida das seguintes majorações (não podendo ultrapassar os 75%):
a) Majoração “tipo de empresa”:

http://www.google.pt/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIx9ONvNfXAhVPblAKHT3vCrEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
poci-compete2020.pt%2Fadmin%2Ffileman%2FUploads%2Fpublicacoes%2FTabela-Setores-Intensivos.
docx&usg=AOvVaw37bQvZ9HGQndfZ6vHDeP7a

i. 10 p.p. a atribuir a médias empresas, independentemente da
dimensão do projeto, e a micro e pequenas empresas que desenvolvam projetos com despesa elegível igual ou superior a 5
milhões de euros;
ii. 20 p.p. a atribuir a micro e pequenas empresas, em projetos
com despesa elegível inferior a 5 milhões de euros;
b) 10 p.p. a atribuir a projetos localizados em territórios de baixa
densidade;
c) 10 p.p. a atribuir a projetos que apresentem um plano de
ações de demonstração e disseminação de soluções inovadoras,
que incentivem e promovam a adoção alargada de tecnologias
consolidadas, sem aplicação corrente no setor, nomeadamente
através de mecanismos de fertilização cruzada intersectorial;
d) 10 p.p. a atribuir aos projetos na tipologia empreendedorismo
qualificado e criativo;
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e) 10 p.p. a atribuir a projetos que resultem de empreendedorismo feminino ou jovem;
f) 10 p.p. a atribuir a projetos que demonstrem atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de recursos, eficiência energética, mobilidade sustentável e redução de emissões de gases
com efeitos de estufa.
O incentivo assume a forma de subvenção reembolsável, ou
seja, o equivalente a um empréstimo sem juros. O prazo total de
reembolso é de oito anos, constituído por um período de carência de dois anos e por um período de reembolso de seis anos, à
exceção de projetos de criação de novos estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos em que o plano total de reembolso é
de 10 anos, constituído por um período de carência de três anos
e por um período de reembolso de sete anos.
Nos casos em que o promotor supere os objetivos estipulados em
fase de candidatura, existe a possibilidade de reverter parte do
incentivo reembolsável para incentivo não reembolsável.
Despesas Elegíveis
a) Ativos corpóreos constituídos por:
i. Custos de aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condições
necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;
ii. Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo
o software necessário ao seu funcionamento.
b) Ativos incorpóreos constituídos por:
i. Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de
patentes, nacionais e internacionais;
ii. Licenças, «saber-fazer» ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente;
iii. Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim.
c) Outras despesas de investimento:
i. Despesas com a intervenção de TOC ou ROC, na validação da
despesa dos pedidos de pagamento, até ao limite de 5.000 euros;
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ii. Serviços de engenharia relacionados com a implementação do
projeto;
iii. Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e engenharia, associados ao projeto de investimento;
iv. Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a operação ou o projeto, incluindo
o aluguer de equipamento.
d) Obras de remodelação e outras construções, desde que adquiridos a terceiros não relacionais com o adquirente;
Os projetos do setor do turismo, em casos devidamente justificados no âmbito do exercício da atividade turística, podem ainda
incluir, como despesas elegíveis material circulante que constitua
a própria atividade turística a desenvolver.
3.5 Limites à elegibilidade de despesas:
• No âmbito da alínea c): até ao limite de 20% do total das despesas elegíveis do projeto;
• No âmbito da alínea d): até ao limite de 60% das despesas elegíveis totais do projeto, no caso dos projetos do setor do turismo
e 35 % no caso dos projetos do setor da indústria.
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4.1 Formalização
4.1.1 Tipos de sociedades
Em Portugal é habitual as empresas estarem organizadas em
sociedades. Embora exista um conjunto de legislação específica
que regula o regime jurídico de algumas sociedades comerciais
específicas, indicadas abaixo, a constituição de sociedades é regulada no Código das Sociedades Comercial (CSC), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, tendo sofrido desde
então diversas alterações (AICEP, 2017).
Contudo, não nos podemos esquecer de que o primeiro passo a
tomar é o estudo necessário para a tomada de decisão relativamente ao tipo de sociedade a adotar.
Em Portugal, uma grande parte das empresas assenta no modelo
‘empresário em Nome Individual’. Trata-se de um modelo constituído por uma pessoa que afeta os bens próprios à exploração
da sua actividade económica. Este é um modelo que caracteriza
micro-empresas e micro-negócios e que traz vantagens como o
facto de não ser necessário um capital social (dinheiro que os
sócios colocam na sociedade) mínimo e dar controlo total ao empreendedor. Para além disso, tem um baixo custo fiscal7 e permite estar isento do pagamento por conta do imposto8 e isenção
do IVA9. Neste caso, até constituir e encerrar a empresa são processos simples.
No entanto, existem muitas outras modalidades para constituir
uma empresa ou sociedade (Economias.pt, 2017):
‣Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada
(EIRL) é constituído por um único indivíduo com responsabilidade limitada a uma parcela dos seus bens;
‣Sociedade Unipessoal por Quotas é uma empresa que tem um
único sócio com responsabilidade limitada ao valor da quota subscrita. Neste caso é obrigatório que a firma tenha na sua denominação a expressão "Sociedade Unipessoal" ou “Unipessoal”
antes da palavra “Limitada” ou “Lda.”. Deve obter certificado de
admissibilidade e ter em conta o depósito do capital social da

92

7
Os rendimentos de um empresário em nome individual
são tributados em sede de IRS,
traduzindo-se na entrega de
uma só declaração.
8
Nos primeiros 3 anos de
atividade.
9
Desde que não ultrapasse os
10.000€ de volume anual de
negócios.
10
Deve pedir o certificado de
admissibilidade de firma ou
de denominação de pessoa
coletiva no Registo Nacional
de Pessoas Coletivas (RPNC),
ou na internet, no Portal da
Empresa (custo de 75€ à data
de 27/11/2017)
11
Uma vez obtido o certificado de admissibilidade , será
necessário abrir uma conta
bancária destinada exclusivamente à sociedade unipessoal
por quotas.
12
O pacto ou ato constitutivo
regula a atividade da sociedade
e nele deve constar: o nome
e identificação do sócio fundador; a quota de capital do
sócio e o seu tipo de entrada;
o capital social; o tipo de sociedade; a sede da sociedade;
a firma da sociedade e o objeto
da sociedade.
13
É necessário inscrever a sociedade no registo comercial,
junto de qualquer conservatória do registo comercial,
ou online, no Portal da Empresa (custo de 360€ à data de
27/11/2017).
14
Depois de registada ou
inscrita a sociedade, consegue-se o cartão da empresa,
que inclui NIF, CAE, a data
da constituição e o tipo de
sociedade. O cartão pode ser
pedido pelo internet, no Portal
da Empresa, ou presencialmente no RPNC (custo de 14€
à data de 27/11/2017).
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empresa. Deve ainda fazer o pacto ou ato constitutivo de sociedade12. Deve fazer o registo comercial e até dois meses após a
constituição da sociedade13, inscrever a sociedade na Segurança
Social e obter cartão da empresa14;
‣ Sociedade em Nome Colectivo sociedade constituída por mais
do que um sócio com responsabilidade subsidiária em relação à
sociedade e solidária com os outros sócios. Pessupõe a existência mínima de dois sócios, podendo ser admitidos sócios de indústria15;
‣ Sociedade por Quotas constituída por um mínimo de dois
sócios, com responsabilidades limitadas às quotas subscritas.
À denominação da firma deve ser acrescentado “Limitada” ou
“Lda.”16. O Capital Social deve ser superior a € 1 (cada) e deve
haver um contrato Social17;
‣ Sociedade Anónima (SA) é uma forma jurídica de constituição
de empresas onde o capital social se encontra dividido em ações
que podem ser transacionadas livremente. Como se constitui
como uma sociedade de capital, a sociedade anónima prevê a
obtenção de lucros que são distribuídos pelos acionistas. São
necessários cinco sócios (“acionistas”). Contudo, é possível constituir uma SA apenas com 1 sócio, desde que este seja uma sociedade. O capital Social não pode ser inferior a 50.000€18;
‣ Sociedade em Comandita os sócios comanditários tem uma responsabilidade limitada às suas entradas e os sócios comanditados tem uma responsabilidade pelas dívidas da sociedade nos
mesmos termos da sociedade em nome coletivo. À denominação
da sociedade deve ser acrescentada a expressão “em comandita”
ou “& Comandita”, “em comandita por ações” ou “& comandita
por ações”.
4.1.2 Obrigações contabilísticas e fiscais
Qualquer contribuinte, singular ou colectivo tem obrigações
contabilísticas e fiscais, de forma a simplificar a listagem dessas
obrigações, apresentando-se em baixo as principais (com base
no calendário fiscal do ano de 2017). As listas reúnem as datas
nas quais os contribuintes (pessoas singulares ou coletivas) devem efetuar a entrega de documentos e o pagamento de impostos à Autoridade Tributária e Aduaneira.
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15
Quando não individualiza
todos os sócios, a denominação da empresa deve
conter o nome ou firma de um
deles, com o acréscimo de “
e Companhia” ou “e Cia.” ou
outra referência que indique
a existência de mais sócios (
e Irmãos”, por exemplo), de
acordo com os Artigos 175º a
196º do Código das Sociedades Comerciais.
16
O nome da sociedade pode
ser composto: pelo nome
completo ou abreviado de
um, alguns ou de todos sócios
da empresa, conter uma
expressão relacionada à actividade exercida, um misto dos
elementos anteriores seguido
de “Limitada” ou “Lda.”. Para
constituir uma sociedade por
quotas pode utilizar o Portal
da Empresa.
17
O contrato social deve
conter o valor de cada quota
de capital e a identificação do
titular correspondente.
18
A subscrição de ações
poderá ser particular ou pública. Deve existir um contrato
Social. A firma pode ser composta pelo nome (completo ou
abreviado) de algum, alguns
ou de todos os sócios ou por
uma denominação com uma
expressão relativa ao ramo
de negócio, sendo seguida
obrigatoriamente pelo aditamento “Sociedade Anónima”
por extenso ou abreviado “SA”.
Esta sociedade pode ser criada
através da empresa online do
Portal da Empresa, ou nos
balcões da Empresa na Hora.
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calendário fiscal obrigações das pessoas individuais

IRS/IRC/S. Social (declaração de
rendimentos, trabalho dependente)
Dia 10 de cada mês
IVA (declaração periódica, para os
contribuintes no regime mensal) dia
10 de cada mês
IVA (declaração periódica, para os
contribuintes no regime trimentral
dia 15 de fevereiro, maio, agosto e
novembro
IES/Declaração anual (referente ao
ano anterior) dia 15 de julho
Dossier fiscal (referente ao ano
anterior) dia 15 de julho
IRS/IRC/Selo (contabilidade organizada) dia 20 de cada mês
Segurança Social (pagamento de
contribuições) dia 20 de cada mês
IVA (envio da recapitulação recapitulativa mensal) dia 20 de cada mês
IVA (envio da recapitulação recapitulativa trimestral) dia 20 de janeiro,
abril, julho e outubro
IRS/IRC (comunicação rendimentos
pagos e retenções) dia 20 de janeiro
IVA (envio da declaração trimestral
ref. a prestações de serviços de
telecomunicações) dia 20 de abril,
julho e outubro
IRS (pagamentos por conta, cat.
B) dia 20 de julho, setembro e
dezembro
IRC/IVA (comunicação de inventários) dia 31 de janeiro
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IRS/IRC (Declaração de rendimentos pagos, retenções, deduções,
contribuições sociais e de saúde
referentes ao ano anterior) dia 31
de janeiro
IRS (entrega da declaração modelo
3 e anexos relativos ao ano anterior) dia 31 de maio
IMI dia 30 de abril

IVA (comunicação dos elementos
dos documentos de transporte)
comunicação prévia ou até 5.º dia
útil seguinte
Segurança Social (comunicação da
admissão de novos trabalhadores)
nas 24 horas anteriores ao início de
produção de efeitos do contrato de
trabalho

AIMI dia 30 de setembro
Segurança Social (declaração de
valor da atividade, referente ao ano
anterior) dia 16 de maio
IRS (pagamento referente ao ano
anterior) dia 31 de agosto
IRS (comunicação anual de rendas
recebidas no ano anterior) dia 31
de janeiro
IRS (consulta, registo e confirmação
de faturas no portal da AT) dia 15
de fevereiro
Planeamento fiscal (comunicação
por promotores, de esquemas e
atuações de planeamento fiscal
propostos/acompanhados) 20 dias
subsequentes ao termo do mês a
que respeitam
Planeamento fiscal (comunicação
por utilizadores, de esquemas e
atuações de planeamento fiscal
propostos/acompanhados) até ao
fim do mês seguinte em que foram
adoptados
IUC (pagamento do imposto único
de circulação) até ao último mês da
matricula
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calendário fiscal obrigações das pessoas coletivas

IRS/IRC/S. Social (declaração de
rendimentos, trabalho dependente)
dia 10 de cada mês

IVA (comunicação dos elementos
das faturas) dia 25 de janeiro e 20
dos restantes meses

IRS/IRC (comunicação de rendimentos isentos pagos no ano
anterior) dia 31 de julho

IVA (declaração periódica, para os
contribuintes no regime mensal) dia
10 de cada mês

IRS/IRC (Declaração de rendimentos pagos ou colocados à
disposição de sujeitos passivos não
residentes) último dia de cada mês

IRC (pagamento por conta autónomo sobre 1/4 do valor dos
resultados internos eliminados ao
abrigo da lei n.º 30-G/2000) dia 31
de julho

IVA (declaração periódica, para os
contribuintes no regime trimentral
dia 15 de fevereiro, maio, agosto e
novembro
Mapa de férias (elaboração e afixação pelo empregador) dia 15 de abril
IES/Declaração anual (referente ao
ano anterior) dia 15 de julho
Dossier fiscal (referente ao ano
anterior) dia 15 de julho
Preços de transferência (documentação relativa ao ano anterior) dia
15 de julho
IRS/IRC/Selo (contabilidade organizada) dia 20 de cada mês
Segurança Social (pagamento de
contribuições) dia 20 de cada mês
IVA (envio da recapitulação recapitulativa mensal) dia 20 de cada mês
IVA (envio da recapitulação recapitulativa trimestral) dia 20 de
janeiro, abril, julho e outubro

IRC/IVA (comunicação de inventários) dia 31 de janeiro
IRS/IRC (Declaração de rendimentos
pagos, retenções, deduções, contribuições sociais e de saúde referentes
ao ano anterior) dia 31 de janeiro
IRS/IRC (Comunicação de rendimentos pagos e retenções efetuadas a taxas liberatórias referntes ao
ano anterior) dia 28 de fevereiro
IRC (pagamento especial por conta)
dia 31 de março e 31 de outubro
IMI dia 30 de abril, 31 de julho e 30
de novembro
AIMI dia 31 de maio
IRC (envio da declaração referente
ao ano anterior) dia 31 de maio
Planos de ações (comunicação da
criação ou aplicação de planos de
opção/subscrição/outros referentes
ao ano anterior) dia 30 de setembro

IRS/IRC (comunicação rendimentos
pagos e retenções) dia 20 de janeiro

IRC (pagamento por conta) dia 31
de julho e 30 de setembro e 15 de
dezembro

IVA (envio da declaração trimestral
ref. a prestações de serviços de telecomunicações) dia 20 de janeiro,
abril, julho e outubro

Emisão de valores imobiliários
(comunicação pelas entidades emitentes, referentes ao ano anterior)
dia 31 de julho
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Preços de transferência (comunicação da identificação e da jurisdição
fiscal da entidade reportante) dia
31 de maio
Planeamento fiscal (comunicação,
por promotores, de esquemas e
atuações de planeamento fiscal
propostos/acompanhados) 20 dias
subsequentes ao termo do mês a
que respeitam
Planeamento fiscal (comunicação,
por utilizadores, de esquemas e
atuações de planeamento fiscal
adotados) até ao fim do mês seguinte em que foram adotados
IUC (pagamento do imposto único
de circulação) até ao último mês da
matricula
IVA (comunicação dos elementos
dos documentos de transporte)
comunicação prévia ou até 5.º dia
útil seguinte
Segurança Social (comunicação da
admissão de novos trabalhadores)
nas 24 horas anteriores ao início de
produção de efeitos do contrato de
trabalho
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4.1.3 Contratação de equipa: aspetos legais
Não pretendendo abordar a temática da contratação da equipa
de uma forma exaustiva, destacaram-se neste capítulo os principais tipos de contratos existentes, bem como os apoios (à data) à
contratação de novos colaboradores.
A Legislação aplicável neste caso é o Código do Trabalho e a
entidade que verifica o controlo do cumprimento da legislação
relativa à segurança e saúde no trabalho é a Autoridade para
as Condições do Trabalho (ACT). Com sede em lisboa, a ACT
é o serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das
condições de trabalho em todo o território continental através
do controlo do cumprimento do normativo laboral no âmbito
das relações laborais privadas e pela “promoção da segurança e
saúde no trabalho em todos os sectores de atividade públicos e
privados” (ACT, 2017).
Se analisarmos o atual panorama do emprego e a estrutura das
organizações, conseguimos concluir que existe um conjunto de
contratos de trabalho (reconhecidos por lei) que são tipicamente
utilizados pelas empresas aquando da contratação de novos trabalhadores.
Nas linhas seguintes caracterizamos os contratos mais utilizados
(Reis, 2017):

Contrato a termo certo
é um contrato realizado entre a entidade empregadora e o trabalhador e que pode durar até
um máximo de três anos - este tipo de contrato é
muito utilizado, por exemplo, para aqueles que
estão à procura do primeiro emprego;

Contrato sem termo
este tipo de contrato, que vai sendo raro hoje em
dia, representa um acordo entre a empresa e o
funcionário sem uma duração pré-estabelecida normalmente este é um contrato, que por não ter
data de fim, tem sempre associado um período
experimental;

Contrato a termo incerto
este tipo de contrato visa tipicamente cobrir necessidades temporárias da empresa e geralmente
é assinado quando é preciso substituir algum
funcionário temporariamente, quando é preciso
executar uma obra ou um projecto com um prazo
definido ou simplesmente para cumprir actividadades sazonais;

Contrato a tempo parcial
este tipo de contrato revela que o período normal
de trabalho semanal é sempre inferior ao período
estipulado por lei para os trabalhadores a tempo
inteiro, que são as 40 horas semanais.
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Existem ainda outro tipo de contratos (menos utilizados):
• contrato de trabalho de muito curta duração19;
• contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro não comunitário ou apátrida;
• contrato de trabalho com pluralidade de empregadores;
• contrato de trabalho intermitente;
• contrato de trabalho em comissão de serviço;
• contrato promessa de trabalho.

19
O período mínimo da duração do contrato é de uma
semana.

Um colaborador pode rescindir contrato a qualquer momento
(rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador),
tratando-se de um direito básico se este não estiver satisfeito
com as condições de trabalho. A rescisão pode ser ‘com justa
causa’ ou ‘sem justa causa’.
De acordo com Costa (2014), a rescisão ‘com justa causa’ pode
acontecer devido a fatores como:
• quando a entidade empregadora não procede ao pagamento
pontual das remunerações do trabalhador;
• caso a entidade empregadora viole, intencionalmente, as garantias legais ou convencionais do trabalhador;
• se a empresa aplica sanções de forma abusiva;
• quando a empresa não garanta, intencionalmente, as condições
de higiene e segurança no trabalho;
• quando a entidade empregadora lesa, intencionalmente, os interesses patrimoniais sérios do trabalhador;
• quando existe ofensa à integridade física, liberdade, honra ou
dignidade do trabalhador, puníveis por lei, praticadas pela entidade empregadora ou pelos seus representantes legítimos;
• caso o funcionário tenha outros compromissos legais que não
sejam compatíveis com o trabalho;
• quando sejam alteradas substancialmente, e por um longo
período, as condições de trabalho no exercício legítimo de poderes da entidade empregadora.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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O trabalhador tem o direito, em algumas situações, de rescindir
imediatamente o contrato de trabalho, sem necessidade de aviso
prévio.
No caso da rescisão ‘sem justa causa’ o funcionário não precisa
de invocar qualquer motivo para rescindir um contrato sem justa
causa, mas terá de cumprir o prazo do aviso prévio. Neste caso,
o funcionário é obrigado a comunicar por escrito a sua intenção
de rescindir o contrato à entidade empregadora com a antecedência mínima de 30 dias (corridos) caso tenha até dois anos de
antiguidade ou de 60 dias (corridos) se tiver mais de dois anos de
antiguidade.
O incumprimento do aviso prévio obriga o funcionário a pagar
uma indemnização à entidade patronal, igual à remuneração de
base correspondente ao período de aviso prévio em falta.
Se compilarmos os principais motivos de rescisão de contrato,
vamos encontrar fatores como (Costa, 2014):
• caducidade;
• revogação por mútuo acordo;
• despedimento por facto imputável ao trabalhador;
• despedimento coletivo;
• despedimento por extinção de posto de trabalho;
• despedimento por inadaptação;
• resolução pelo trabalhador;
• denúncia pelo trabalhador.

Apoios à contratação
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) apresenta
um conjunto de medidas de atribuição de apoios financeiros às
empresas que celebrem contratos de trabalho. À data20, os apoios à contratação subdividem-se em:
• contrato emprego apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por
prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação
profissional aos trabalhadores contratados. Trata-se de uma medida financiada pelo portugal 2020.
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O apoio é de nove vezes o valor do IAS21, no caso de contratos
de trabalho sem termo ou três vezes o valor do IAS, no caso de
contratos de trabalho a termo certo.
• promoção de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho:
apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de
trabalho com desempregados inscritos nos serviços de emprego,
do sexo sub-representado em determinada profissão (esta medida consiste na majoração do apoio atribuído no âmbito da medida contrato-emprego). É 20% do apoio atribuído no caso de
celebração de contratos de trabalho a termo ou 30% do apoio
atribuído no caso de celebração de contratos de trabalho sem
termo22.

Novembro de 2017.

20

*Valor do IAS (Indexante dos
Apoios Sociais): 421,32€ (informação retirada de https://
www.iefp.pt/apoios-a-contratacao a 29/11/2017).

21

22
Ou de conversão de contrato
de trabalho a termo em contrato de trabalho sem termo.

Para além das medidas de apoio à contratação geridas pelo IEFP, o Estado concede
outros apoios ao emprego através de outras medidas de isenção ou redução de contribuições a cargo da entidade empregadora, da responsabilidade do Instituto de Segurança Social, IP.

contrato emprego

igualdade de género

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou
a termo certo, por prazo igual ou superior
a 12 meses, com desempregados inscritos
no IEFP, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores
contratados. Trata-se de uma medida financiada pelo portugal 2020.

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho com desempregados inscritos nos serviços de emprego,
do sexo sub-representado em determinada
profissão. É de 20% do apoio atribuído no
caso de celebração de contratos de trabalho
a termo ou 30% do apoio atribuído no caso
de celebração de contratos de trabalho sem
termo16.
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4.2 Técnicas de apresentação e elevator pitch
Saber fazer um pitch correto do nosso produto/serviço é essencial para a evolução do nosso negócio. Seja para a venda a um
cliente, para a angariação de um novo parceiro ou de investimento, é importante sabermos o que dizer, quando dizer e como
o dizer. “Dizem os especialistas que bastam três minutos para
formar uma opinião sobre alguém.” (Marques, 2014)
Embora não exista uma receita mágica, o que fizemos aqui foi
reunir algumas dicas que podem marcar a diferença na altura de
fazer um elevator pitch. Desta forma, dividimos este capítulo em
duas partes, a primeira, onde abordamos a postura e atitude do
empreendedor (por analogia a um ator em palco) e a segunda,
onde abordamos os conteúdos que devem constar na apresentação (caso exista a possibilidade de utilizar suporte digital) que
o empreendedor vai utilizar no elevator pitch.
Em primeiro lugar, destacamos aqui um conjunto de passos básicos que um empreendedor tem de seguir:
1. Pensar -> preparar: este ponto é bastante importante, pois
um dos grandes segredos para um empreendedor fazer um bom
pitch está relacionado com a forma como o prepara. Assim, treinar é fundamental, por isso é necessário que o empreendedor
perceba muito bem quem é e o que quer, bem como que problema a sua solução/produto ou serviço se propõe resolver.

23
Um elevator pitch é o nome
dado a uma apresentação
do nosso negócio/serviço/
empresa, tendo como objetivo
a venda de forma rápida e
eficaz. Este conceito tem como
analogia a viagem de elevador
e assenta na premissa: como
é que o empreendedor apresentaria/venderia o seu projeto
se o tempo com o investidor
fosse apenas o de uma curta
viagem de elevador?

2. Ensaiar -> testar: ensaiar é a palavra chave, de preferência em
voz e alta e em frente ao espelho. Ensaiar é importante porque
evita que no momento o empreendedor se esqueça de referir ou
destacar elementos importantes. O ideal é que o empreendedor
treine/ensaie tanto até a apresentação fluir tão naturalmente e
parecer que nada foi ensaiado. Quanto mais treinar, mais natural
vai parecer o discurso e mais confiança, tranquilidade e credibilidade o empreendedor vai transmitir.
3. Obter feedback -> melhorar: o feedback é um dos aspetos
mais importantes. Assim, durante o “treino”, o empreendedor
deve procurar obter opinião acerca do seu discurso. Essa é uma
boa forma de detetar tiques nervosos e frases que possam “soar
menos bem”.
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Existem algumas técnicas que podem ajudar o empreendedor
a treinar o seu pitch, tais como tentar explicar a ideia/produto/
serviço a uma criança - se conseguir explicar o seu negócio a
uma criança e ela perceber, significa que o empreendedor está a
utilizar uma linguagem clara e objetiva.

Empreender4: empreender em quatro etapas
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Outra das técnicas utilizadas é o storytelling - contar uma história - esta é uma das formas mais eficientes de criar empatia com
a audiência e o produto ou serviço do empreendedor/empresa. A
técnica é que a história sirva para explicar o problema, a solução
ou a oportunidade que existe no mercado.
Muitos empreendedores tendem a decorar afirmações ou textos
inteiros para utilizarem nas suas apresentações, o que é um erro.
Embora deva existir um fio condutor, é necessário estar preparado para fugir ao guião (durante o elevator pitch a probabilidade
de interromperem a apresentação várias vezes é grande, pelo
que decorar é uma má opção).

A talk “How to sound smart
in your TEDx Talk” está
disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o.

24

Brincar com o tom de voz e treinar a postura. No TEDxNewYork,
Will Stephen faz uma excelente talk24 sobre… nada. Isso mesmo,
ele não fala em nada, mas consegue cativar e comunicar com a
audiência de uma forma incrível, utilizando técnicas relacionadas
com a postura corporal e brincando com o tom de voz.
Muitas vezes surge a oportunidade de os empreendedores subirem a palco para fazerem o pitch perante uma audiência e aí
geralmente utilizam um suporte digital. Existem inúmeras teorias
relativamente aos conteúdos que devem constar na apresentação digital que o empreendedor vai utilizar no elevator pitch,
pelo que reunimos aqui uma sugestão de tópicos para um pitch
com uma duração média de cinco minutos:
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1.º minuto

‣ fazer referência ao problema que o produto/serviço resolve e à solução
que o empreendedor propõe;
‣ fazer referência à proposta de valor e à diferença perante a concorrência;
‣ fazer referência ao tamanho do mercado e à validação (testes).
2.º e 3.º minutos

‣ apresentar o modelo de negócio e as fontes de receita;
‣ referir as métricas;
‣ apresentar a estratégia de marketing (como o produto vai chegar aos
clientes).
4.º e 5.º minutos

‣ fazer referência ao plano futuro e à estratégia de saída;
‣ referir se o produto tem direitos de propriedade industrial ou patente(s);
‣ destacar o objetivo do pitch (se for pedir investimento, quanto?);
‣ apresentar a equipa e os contactos.

A máxima do “Show, don’t tell” deve ser seguida à risca e a melhor forma de apresentar um produto é levando-o para o palco
ou fazendo uma demonstração. No caso de este ainda não estar
concluído, um protótipo ou até imagens do mesmo podem ser
uma excelente alternativa.
Outro dos pontos importantes está relacionado com o que designamos como “tecnês”. A não ser que a audiência perceba bastante acerca do tema, numa apresentação devemos evitar utilizar
termos técnicos ou científicos. Devemos sim, falar num tipo de
linguagem acessível à audiência (pois esta pode não estar familiarizada com a área/produto/mercado em questão).

“Show, don’t tell.”
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4.3 Estratégias de internacionalização: parcerias,
alianças e joint-ventures
Muitos historiadores afirmam que a era dos descobrimentos europeus durou do século XV até ao XVII e começou com a Conquista de Ceuta em África, em 1415. Embora um dos objetivos dos descobrimentos fosse a disseminação da religião cristã,
como está descrito em baixo na afirmação de D. João I, já na
altura o interesse pela exploração de novas oportunidades/relações comerciais e a procura por novos produtos guiavam as
caravelas pelos mares.
“Eu não o teria por vitória, nem o faria em boa verdade, ainda
que soubesse cobrar tomo o undo por meu, se não sentisse que
em alguma maneira era serviço de Deus”
(D. João I, extraído de As Descobertas, Guedes, 2015)

Os tempos mudaram. Com a evolução e o surgimento da internet, depois com as comunicações móveis, e posteriomente as lojas online e o Skype, vieram facilitar a comunicação. Consequentemente, os produtos começaram a circular a uma velocidade
estonteante, aumentando radicalmente a procura por produtos
internacionais.
As empresas vão crescendo e, seja por estratégia, pelo surgimento de novas oportunidades ou simplesmente porque o mercado nacional começa a ficar pequeno, torna-se necessário optar
pela via dos mercados internacionais. Assim, muitas empresas
encaram a entrada em mercados externos tanto como uma necessidade como uma oportunidade.
No entanto, ainda existe uma barreira (muitas vezes psicológica
ou ‘invisível’) por parte de muitas PME relativamente à exploração de relações comerciais com outros países. SIMÕES, ESPERANÇA e SIMÕES (2013) referem mesmo que as fronteiras
do mercado nacional continuam a representar uma barreira relevante a transpor aquando da consideração da expansão para
novos mercados geográficos. Alguns estudos referem que apenas
1/5 das empresas portuguesas exportam os seus produtos/serviços e apenas cerca de 3% daquelas possuem subsidiárias, filiais
ou joint ventures no estrangeiro (AICEP, 2013).
Portugal enquadra-se num mercado composto por quase 500
milhões de europeus, no entanto, e de acordo com a mesma
fonte, o destino principal das exportações das PME portuguesas
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continua a ser o mercado espanhol. Com uma economia cerca de cinco vezes maior do que a nacional, Espanha continua a
ser o principal destino das nossas exportações, com mais de um
quarto (sendo que a zona euro representa mais de 50% do total).
Embora não exista uma receita mágica e o processo de passagem
para a atividade internacional dependa de um sem número de fatores (políticos, sociais, económicos, estratégicos e até naturais),
reunimos no parágrafo seguinte alguns dos pontos que as pequenas e médias empresas devem ter em conta quando pensam em
comercializar os seus produtos no exterior.

25
A AICEP (2013) define joint
venture como uma associação
entre duas ou mais empresas
com vista à implantação de
uma empresa comum, ou seja,
participam no capital social de
uma entidade juridicamente
independente, partilhando os
investimentos e os lucros, mas
também o risco.

Em primeiro lugar é necessário ter em conta as motivações que
levam as PME a atuar nos mercados externos. Não podemos
descurar que é importante selecionar muito bem os negócios a
internacionalizar e perceber em que mercados devem/podem
entrar. Analisar se é preferível exportar ou, em vez disso, criar
uma estrutura no exterior (o que pode ser feito através da cooperação com outras empresas - muitas vezes até concorrentes).
Perceber se nesse país existem matérias primas, recursos humanos e até competências tecnológicas.
SIMÕES, ESPERANÇA e SIMÕES (2013) apontam como principais formas de entrada das empresas nos mercados externos:
• a exportação: que permite custos mas baixos de operação inicial, menos riscos e a obtenção de lucros mais elevados;
• as relações contratuais: que possibilitam a redução do risco e
do investimento inicial, devido à parceria com empresas locais,
através da disponibilização de ativos intangíveis (patentes, knowhow, marcas, entre outros) em troca da cobrança de direitos/
royalties;
• o investimento direto: que requer uma análise de viabilidade
que pondere o ambiente político, legal, económico, social e cultural.
Contudo, os empreendedores não podem deixar de ter em conta
que, todo este processo deve estar ligado à estratégia de marketing internacional. Nesta fase é necessário ter em atenção a
relação localização-globalização e a necessidade de maior adaptação dos produtos/serviços ao mercado que queremos abordar.
As joint ventures25 assumem um papel importante em todo este
processo. Tratam-se de alianças estratégicas de duas (ou mais)
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empresas para reforçar o alcance de recursos, técnicas e até
know-how que impulsionem o seu desempenho. Podemos mesmo afirmar que muitas das joint-ventures resultam das estratégias das empresas para fazer face à globalização: “globalization
mandates alliances, makes them absolutely essential to strategy
(…), alliances are not tools of convenience. They are important,
even critical, instruments of serving customers in a global environment.” (OHMAE, 1989)
Como exemplos de joint ventures podemos indicar a MAXMAT,
resultante da união da Sonae com o grupo irlandês CRH, a Geostar, resultante da união da Sonae com o grupo RAR ou a FUJI
XEROX, resultante da fusão entre a Fuji Photo Film Co. e a Xerox.

Exemplos de joint ventures:
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4.4 Erros a evitar
Empreender é um caminho mágico e cativante, mas também exigente. Para percorrer esse caminho o empreendedor vai falhar
muitas vezes e errar outras tantas. Para muita gente o “falhanço”
e o “erro” são palavras a evitar, geralmente condenadas e banidas da maior parte das empresas. Mas afinal porque condenamos e vemos o falhanço como algo tão negativo?

Livro ‘O Óbvio - Tudo o
que precisa de saber sobre
negócios’, de James Dale
(ex-presidente e CEO da
agência de publicidade W. B.
Bonner & Co. e co-fundador
da empresa de consultoria de
negócios Richlin/Dale LLC).
20

Na verdade, falhar (pode ser) positivo.
Num dos livros de James Dale26, ele reforça a ideia de que um
empresário médio falha cerca de 3,8 vezes antes de atingir o sucesso. São vários os estudos que apontam que mais de 90% dos
CEOs de startups já falharam em projetos anteriores e são vários
os exemplos de empresas de grande dimensão que ao longo da
história “falharam”: Henry Ford (a Detroit Automobile Company
faliu, a Ford faturou no ano passado mais de 3 mil milhões de
dólares); a Pepsi (entrou em falência duas vezes, o grupo Pepsico fatura cerca de 2 mil milhões de dólares por ano nos EUA);
a Heinz (quase faliu em 1875, resistiu e foi vendida por 28 mil
milhões de dólares em 2013).
Embora distantes no tempo, os exemplos anteriores têm algo
em comum: depararam-se com problemas/desafios, (re)definiram modelos de negócio, criaram novos produtos e sobretudo,
aprenderam com a valorização dos erros passados.
Como nos diz Bill Gates: “é bom comemorar o sucesso, mas é
mais importante prestar atenção às lições do fracasso”.
Boa sorte nesta caminhada empreendedora!

"(…) é bom comemorar o sucesso, mas
é mais importante prestar atenção às
lições do fracasso.”
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glossário

Análise SWOT

Capital social

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão
muito utilizada pelas empresas para o diagnóstico estratégico. O termo SWOT é composto
pelas iniciais das palavras Strenghts (Pontos
Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

Conjunto de recursos provenientes dos indivíduos ou da comunidade local, simultaneamente
promotores e destinatários do valor resultante
de iniciativas de inovação social.

Balanço

Parcela da despesa elegível ou da despesa pública elegível financiada pelos fundos comunitários.

Documento contabilístico que reflete a situação
financeira de uma empresa num determinado
momento, registando os seus bens e os direitos
(ativo), o capital próprio, e as obrigações da empresa perante terceiros (passivo).
Benchmarking
Processo contínuo e sistemático que permite a
comparação das performances das organizações e respetivas funções ou processos face ao
que é considerado 'o melhor nível', visando não
apenas a equiparação dos níveis de desempenho, mas também a sua ultrapassagem".
Business Angels
Investidores individuais que apostam, diretamente ou através de sociedades veículo, oferecendo não apenas dinheiro, mas também a rede
de contactos, o conhecimento e a experiência
em empresas com potencial crescimento e valorização.
Capital de risco
Fundos de apoio às empresas de pequena e média dimensão, já estabelecidas e com potencial
de crescimento. Com duração média de cinco
a sete anos, os recursos investidos financiam as
primeiras expansões, levando o negócio a novos
patamares no mercado.
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Cofinanciamento

Concorrência direta
Concorrência entre duas empresas que comercializam o mesmo produto/serviço para o mesmo mercado.
Concorrência indireta
Concorrência entre duas empresas que comercializam produtos/serviços diferentes, mas que
são substitutos.
Coworking
Espaço de trabalho partilhado por empreendedores. O objetivo passa por partilhar todos os
recursos necessários ao funcionamento de uma
empresa ou projeto, o que, na maioria dos casos, permite um ambiente mais informal.
Demonstração de resultados
Documento contabilístico que evidencia os resultados (lucros ou prejuízos) obtidos na atividade desenvolvida pela empresa num determinado período.
Design thinking
Metodologia de suporte à inovação que implica uma profunda compreensão das necessidades das pessoas e/ou comunidades, através da

observação direta, e que se traduz no desenvolvimento de soluções, em resposta a essas
necessidades, exequíveis e viáveis ao nível do
negócio.
Economia social
Atores económicos e sociais ativos em todos os
setores da sociedade (cooperativas, mutualidades, associações ou fundações) que surgem
para responder às necessidades de pessoas, comunidades ou instituições e que procuram aliar
o interesse comum ao desempenho económico
e a uma atuação democrática; a economia social pode também ser entendida como o contexto onde ocorre a inovação social, o espaço
entre várias sub-economias (estado, mercado,
organizações sociais, famílias/ indivíduos), no
qual estas cooperam/colaboram na definição
de respostas aos desafios sociais.
Empreendedorismo
Desenvolvimento de novas iniciativas geradoras
de valor, resultantes da identificação e exploração de oportunidades tais como, novos produtos/serviços, processos, mercados.
Financiamento Seed capital (Capital semente)
Financiamento destinado à investigação e desenvolvimento do conceito inicial, antes do negócio ter atingido a fase de early stage.
Fluxo de caixa (Cash flow)
Quantidade de dinheiro que é recebido e pago
por um negócio durante um determinado período.
Fundo de maneio
Diferença entre os ativos correntes e o passivo
de curto prazo de uma empresa.
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Joint-venture
Participação de várias empresas no capital de
uma unidade económica juridicamente independente, com o fim de desenvolverem uma
atividade produtiva e/ou comercial, dando assim origem à partilha do respetivo património,
lucros e risco do negócio.
Indicadores económicos
Estatísticas chave que nos mostram a direção e
tendência de uma determinada economia. Entre estes encontram-se a taxa de desemprego,
a taxa de inflação, a utilização da capacidade
produtiva e a balança comercial.
Inovação
Implementação de uma nova ideia ou melhoria
de uma solução através de um novo produto,
processo, método organizacional ou de marketing, com o objetivo de aumentar o desempenho, o conhecimento e a posição competitiva.
Mercado-alvo
Grupo de consumidores a quem a empresa decide dirigir os seus produtos, serviços e ideias
com uma estratégia destinada a satisfazer necessidades e preferências.
Modelo de Negócio
O Modelo de Negócio é a forma como a empresa vai criar valor, entregá-lo aos clientes e gerar
rendimentos no processo.
Nicho de mercado
Pequeno segmento de mercado constituído por
um conjunto de consumidores com um perfil
homogéneo e perfeitamente identificável.
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Pitch (Elevator pitch)
Comunicação sumária, normalmente de três
a cinco minutos, de uma proposta de valor de
uma ideia de negócio, com o objetivo de encontrar um potencial investidor ou parceiro.
Plano de negócios
Um Plano de Negócios é um Plano base, essencial para a estruturação e defesa de uma nova
ideia de negócios.
Deve ser um Plano que se foque nas linhas essenciais do projecto, que defina a alocação dos
vários tipos de recursos, que esteja concebido
para concretizar a ideia que se pretende implementar e para solucionar os problemas que inevitavelmente aparecerão.
Deverá incluir um sumário, um objectivo, a
identificação dos factores-chave para o projecto
ser bem sucedido e análises de mercado e análises financeiras que sustentem devidamente a
ideia que se pretende desenvolver.
Posicionamento
Ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar de destaque na
mente dos clientes-alvo.
Quota de mercado
Fração de mercado que uma empresa ou produto/serviço detém, obtida pelo quociente entre as vendas do produto/serviço e as vendas
totais no mercado.
Startup
Projetos de negócio que resultam de investigação ou de ideias originais, que estão em fase
de criação, não tendo ainda iniciado actividade. Precisam, geralmente, de financiamento
para poderem arrancar com o investimento de
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marketing e de comercialização do produto ou
serviço.
Vantagem competitiva
Vantagem que uma empresa detém em relação
aos seus concorrentes, geralmente demonstrada pelo seu desempenho superior.
Volume de Negócios
Quantia líquida das vendas e prestações de serviços respeitantes às atividades normais das entidades, i.e, após as reduções em vendas e excluindo o imposto sobre o valor acrescentado e
outros impostos diretamente relacionados com
as vendas e prestações de serviços.
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José Marques da Silva

Alberto Ferreira

Licenciado em Economia e Pós-graduado em Economia Europeia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) e pelo Colégio Universitário de Estudos Federalistas, Aosta, Itália).

O ecossistema empresarial, o empreendedorismo e
a gestão desde sempre lhe desafiaram a curiosidade.

Possuí uma vasta experiência on field em processos
de internacionalização, tendo assessorado várias
operações, com particular relevância nos mercados
da África Subsariana e da América latina, em países
como a Colômbia, Chile, México, Perú, Argentina e
Uruguai.
Coordenador da equipa de consultores do Projecto
“Esposende Empreendedor”, promovido pela ACICE
(2017-2018).
CEO da Finance XXI Consulting e Sócio Fundador da
Global XXI Consultores, da Strategy XXI e da Revista
ONEWORLD de que é Director.
Foi Assistente nas Faculdades de Direito e Economia da Universidade do Porto (1996-2003) e Tutor e
orientador do curso de Managing Internationally da
Porto Business School (2010-2015).
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Aos 18 anos de idade enfrenta o primeiro desafio
promovendo um projeto de criação do próprio emprego financiado pelo IEFP.
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e Mestrando em Economia e Administração de Empresas, encontrou no Associativismo
Empresarial, na qualidade de consultor na Associação Empresarial de Paços de Ferreira, a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o tecido
empresarial da região Norte e assessorar processos
de acesso a financiamento comunitário.
Integra a Bolsa de Mentores do Instituto Empresarial
do Tâmega.
Hoje, Consultor e responsável pela área de Incentivos na Finance XXI Consulting, continua a aprofundar o conhecimento sobre programas de apoio
a empreendedores e financiamento de projetos de
investimento.

Joana Barbosa

Rui Pinheiro

O percurso da Joana Barbosa está fortemente ligado
à transformação de ideias em negócios.Licenciada
em Economia na Universidade do Minho onde também concluiu o Mestrado em Economia Industrial e
da Empresa, foi como estágio profissional no Liftoff,
Gabinete do Empreendedor da AAUM, onde mais
tarde ficou como técnica responsável, que consolidou o gosto pelo mundo do empreendedorismo.O
mesmo foi alimentado pela intervenção em dezenas
de palestras, pela mentoria dada a vários jovens com
espírito empreendedor e pelas funções de técnica de
empreendedorismo na AEP-Associação Empresarial
de Portugal.

Consciente de que é necessário mobilizar para a
mudança, tem vindo a organizar vários eventos na
área da motivação pessoal, da empregabilidade e do
empreendedorismo (MeuFuturo24 Braga; Escolhe o
teu Futuro; Projeto Etapas-promoção da empregabilidade; TEDxBraga).

A acompanhar o empreendedorismo está a investigação, algo que mantém a cofundador da Stand'Out
fortemente ligada ao meio académico. Resumindo, é
uma entusiasta do empreendedorismo!

Porque acredita que as oportunidades se constroem
e que o empreendedorismo é uma atitude que deve
ser estimulada desde cedo, criou o blog 'O empreendedor bracarense', dedicado a divulgar práticas de
empreendedores e tem vindo a promover iniciativas
de educação para o empreendedorismo junto dos
mais novos.
Orador em vários programas de empreendedorismo,
apaixonado pela partilha de experiências e mentor
em programas de pré-aceleração de ideias de negócio (Liftoff,AAUM).
Licenciado pela Universidade de Coimbra, fez o
Mestrado em Ciências da Educação pelo Instituto
de Educação da Universidade do Minho, bem como
várias formações na área da Gestão, do Empreendedorismo e da Organização de eventos.
Sócio-fundador do projeto Escola da Terra é também responsável pelas parcerias e produção de
eventos na aceleradora de startups Startup Braga.
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